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Leninizmas, bet Kam ? v 
Centro Biuro Tikslai. 
Draugai Nesuprato.
Phila. ir Ne war kas.
Auka Agit. Fondui.

Rašo A. B.

v

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Diehraati*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, f <
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite. 
Retežius, o lilaimėaite 

į ' f
Pasaulį!

Newarko lietuvių komunistę 
frakcijos sękretorius sako: lai
bai gerai, drauge, kad Centro 
Biui•as nutarė šaukti susirinki
mus del Lenino mirties paminė
jimo ir aiškinti darbininkams 
leninizmą. Sušauksime frake. 

' draugus ir artimus simpatikus 
• atvirutėmis ir galėsite duoti 

prelekciją apie leninizmą.
Šis mūsų geras draugas ir 

darbuotojas suprato, kad leni
nizmas reikia aiškinti tik ko- • . ' . mumstams ir jų artimiems sim- 
patikams. Paskui sutiko, jog 
reikia šaukti platus masinis su
sirinkimas ir leninizmo-mark- 
sizmo mokslą aiškinti kuopla- 
čiausioms Newarko lietuvių dar
bininkų .masėms.
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KABUL, Afganistanas.—! 
Jau 16 žmonių tapo nužu- į 
dyta už nušovimą karaliaus ! 
Shah, o dar 14 nusmerkta 
mirtim Ir galo nesimato. 
Įsteigtas specialįs teismas, 
kuris tyrinėja suokalbį 
prieš karalių ir be pasigai
lėjimo siunčia mirtin visus 

i nužiūrimus asmenis.

RIN1M4 J. VALST. APSIGINKLAVIMO

Maniau, jog tai išimtis, jog 
tik tąs Vienas draugas yra to
kio supratimo, kad leninizmas

* priklauso mums, komunistams ir į 
mūsų/ artimiems simpatikams, i 
kad plačiosios darbininkų masės Į 
vis tkek jo veikiausia nesupras
tų i# t. t. Bet štai gauname 
laiški} iš Philadelphijos, kuria- j 
me, ttarp kitko, sakoma: “T‘ 
turėjome mūsų organizacijų na- j $26,595,000,000; gi 1935 me- 
ritį susirinkimą ir nutarėm^ tais jau bus $31,834,000,000! 
rengti sausio 28 d. du masiniu \ 
mitingu Lenino mirties paminė-

• jimd. Norime, kad jūs kalbė
tumėte tuose mitinguose, kaip 
esi Ridėjęs pirmesniam laiške... 
Draugui šolomskui 
klausim u 
rengsime kitose Philadelphijos 
dalyte.
pranešta, kad d. šol. galėtų at-1 
vykti į Philadelphiją ir duoti, 
prelekciją apie leninizmą ryšy- Į 
je su paminėjimu Lenino mir-.Į Šymą. 
ties sukaktuvių. Berods laiške ! 
buvo priminta, kad tam tikslui 
draugai sušauktų masinį lietuj 
vių darbininkų susirinkimą.

Tik- nesenai Rooseveltas skyrius gaus $838,000, arba 
giedojo apie “taiką” ir “nu-. $89,000 daugiau, negu 1933 
siginklavimą.” Bet štai val
džios budžete numatomos 
padidintos išlaidos karo rei
kalams, militarizmui ir ap
siginklavimui; Jau apie bi-1 
lionas dolerių tapo sužerta į 
į karo departmento nasrus |

i - — -' - j nuo įvedimo NRA.
> į te už 1934-1935 metus ski- 

’ Vnlrli Qlrnlflii Anfflmae i piama dar. $294,000,000 ar- 
Va.uZ. uKuiy mįjos reikalams, arba $14,- net $454,849,000. Tai ši-

622,000 daugiau, negu buvo taip Rooseveltas žada pa- 
prakalbą apie n

j Amerikos Fedėrales

metais. Karinis orlaivynas 
gaus $21,000,000, arba $9,- 

,850,000 daugiau, negu 1933 
i metais. Nacionalė Gvardi
ja, kurios pareiga streikus 
laužyti, gaus $3,986,000— 

Budže- i$35G’000 daugiau, negu 
nai.

Gi karo laivynas gauna

WASHINGTON. — 1917 1933 metų budžete. ■ Che- remti savo 
metais federates valdžios

I skolos siekė tik $1,282,000,- 
V«/c«r|000; 1919 metais pakilo iki

leninizmo
prelekcijas i r (ji su-

Mat,, buvo frakcijai

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Folsom Prison, Calif. — 

State Parole Board svarstys 
Warren Billings prašymą 

| paliuosavimo iš kalėjimo, 
i Tom Mooney yra atsisakęs 
įduoti tokį susimylėjimo pra-

* ----------
ROMA. — čionai lankos 

Anglijos užsienio reikalų se
kretorius Simon ir veda de
rybas su Mussolini. Oficia
liai pranešama, kad prieita 
prie, susitarimo -tuojaus* už
baigti diskusijas Gėnevoje 
apie nusiginklavimą, 
niekas iš jų neišeina.

nes

1 ei ' Nebeliko Vilties Išgelbėt
129 Mamierius

miškas Karo Departments “taiką” ir “nusiginklavimą

‘LAISVE’ SVEIKINA SAVO UDARNINKUS

DUCHCOV, čechoslova- 
kija. — Inžinieriai pareiškė, 
kad jokios vilties nebėra iš
gelbėti užgriūtus 129 mai- 
nierius Nelson III kasyklo
je. Vienuolika lavonų jau 
išimta.. Tuo būdu viso bus 
žuvę 140 mainierių.

Beveik visi žuvę mainie- 
riai buvo šeimynų maitinto
jai. Daugelis paliko dideles 
šeimynas.

Demokratų Partijos Įplaukos

ROOSEVELTAS REIKALAUJA ARTI 
VIENUOLIKOS BILIŪNŲ DOLERIU 
PR A VEDIMUI VALDŽ. KARO PLANU

Eis Dolerio Infliacija, Kils Gyvenimo Reikmenų Kainos, Bus 
Uždėti Nauji Taksai ant Produktų, Kas Reikš Naujų Naštą 
Ant Amerikos Darbininkų Klasės

WASHINGTON. — Pre-j pravesta nauja dolerio in- 
zidentas Rooseveltas pasta-; fliacija, kuri dar daugiau 
tė kongresui reikalavimą, pakels produktų 
kad jis aprūpintų jį ir jo Tuo tarpu algos darbiniu* 
valdžią $10,569,000,000 bu-1 kams nebus pakeltos. Vadi- 
džetu 1934-1935 metams. Gi ! naši, Roosevelto budžetas 
įplaukos per tuos metus į reiškia naują smūgį, naują 
sieks tik apie tris bilionus Į vargo naštą Amerikos dar- 
dolerių. Tuo būdu valdžios i bininkų klasei.
iždo deficitas viršys septy-i Valdžios skolos kasmet 
nis bilionus dolerių! Tie!auga. Pabaigoje 1934-1935 
septyni bilionai bus sukelta i finansinių metų federate 

j nauja vieša pąskola, tai yra, | valdžia turės $32,000,000,000 
j kapitalistai paskolins vai-į skolų! Valdžia bus skolin- 
džiai, supirkdami valdžios i ga bonų savininkams—kapi- 
bonus, o kapitalistams vai- i talistams. Ir lups nuo bau
džia atmokės skolą ir nuo-!dies nugaros devynis kai- 
šimčius pagelba taksų ant;liūs, kad tiems bonų savi* 
maisto produktų, ant dra- ninkams atmokėjus nuošim- 
panų, ant namų ir t. t. Bus čius už skolas.

kainas.

De DETROITO POLICIST. NUŠOVĖ NEGRĄ 
DARBININKĄ KOM. PARTIJOS NARJ

WASHINGTON.
mokratų. Partijos naciona- 
lis komitetas sako, kad jo !
įplaukos 1933 metais

Ne tik “Laisvės” administracija ir redakcija ir jos vi
sas ^štabas, bet taip pat visas mūsų revoliucinis judėji
mas* didžiuojasi tais draugais ir kovotojais, kurie taip 
puikiai*atsižymėjo šiame dienraščio vajuje. Draugai 
Reikauskas, Dobinis, Šimaitis, Krūtis, Žukienė, Kran
te, Katilis, Burauskiepė, Bokas ir eilė kitų darbuotojų 
yra jau atlikę didelį bolševikišką darbą, gaudami po 
keletą desėtkų skaitytojų savo klasės komunistiniam 
dienraščiui. Mes tikimės, kad šitie draugai dar pasku-

! tines kelias vajaus dienas sunaudos tam pačiam revo
liuciniam darbui.

Galutina vajaus atskaita bus paskelbta “Laisvėje” 
Per sausio 11 dieną. Tik kelias dienas beturime iki užbaigi-

j AXV1X JL VAA1.AW' KA kJ VV * v vJ

žudė tūlą seną moteriškę, pravesta su gana' dideliu daugėlio draugų ir draugių 
Policija tuojaus paskelbė, pasiryžimu, nors be galo sunkiose ekonominėse sąlygose, 
būk tai esąs negrų darbas, Jeigu visi-dienraščio skaitytojai dar šiomis dienomis rim- 
kad tik daugiau sukursčius tai pabandytų jieškoti naujų skaitytojų,- mes tikimės, kad 
baltveidžius prieš negrus. arti atsiektume savo tikslą, tai yra, davarytume iki tūks- 

I tančio naujų skaitytojų. Tai būtų tūkstantis naujų re- 
! krutu į proletarinio fronto eiles! •• •

Todėl, draugės ir draugai, dar kartą raginame prie 
darbo. Užbaigkime šį dienraščio vajų su tikru bolše
vikišku pasiryžimu, kaip ištikrųjų pridera susipratu-. 
siems darbininkams. Paimkime pavyzdį iš mūsų drau
gų udarninkų. Jie gauna tiek daug naujų skaitytojų 
todėl, kad pasiaukoja, kad darbuojasi. Jie darbais įro
dė mums visiems, kaip reikia dirbti ir laimėti.

“Laisvė” sveikina tuos draugus ir visus, kurie tik 
darbuojasi šiame vajuje.

Crisfield, Mass. — _____________ ________ _____________________
-naujus metus kažin kas nu- mo didžiosios rugiapjūtės, kuri, reikia; pasakyti, buvo

v Ką gi šis laiškas parodo? 
Ogi tą,-kad ir Philadelphijos 
draugai veikiausia mano, kaį 
leninizmas priklauso tik mažaį 
grupelei “parinktųjų”. Jie nu[ 
tarė Lenino mirties sukaktuves ■ 
paminėti masiniuose mitinguo-į
se, o prelekcijas apie leninizmą ; Myatt bizūnu prilupę laik- 
surengs kitą sykį! Atrodo, kad 1 
Lenino mirties paminėjimas 
Slieko bendro neturi su patim le
ninizmu.

Bridgeton, N. J. — Dr.

raštininką Shike Levine, lei
dėją savaitinio laikraščio. 
Pastarasis patraukė dakta
rą teisman • ir reikalauja 
$50,000 atlyginimo už kan
čias.

Kodėl čia apie tai kalbame? 
Todėl, kad veikiausia atsiras 
daugiau kolonijų, kurios šitaip 
siaurai ir sektantiniai supras 
Centro Biuro žygius paminėti 
Lenino mirties sukaktuves ir 
aiškinti darbininkams leniniz
mo mokslą. Centro Biuro tik
slas yra, kad leninizmą aiškin
ti ne vien mums, komunistams, 
ir mūsų artimiems simpatikams, 
bei; plačiosioms lietuvių darbi- 
nihKų masėms. Nebijokite, 
draugai, masės supras tą moks
lą, jeigu tik mes mokėsime jį 
išaiškinti, jeigu tik mokėsime 
jo aiškĮnimą surišti su kasdie
ninėmis proletariato kovomis, 
su reikalais ir problemomis mū
sų revoliucinio judėjimo.

Todėl, draugai, Lenino pami
nėjimui šaukite kąoplačiausius 
masinius susirinkimus, dėkite 
didžiausias spėkas, kad sutrau
kus j juoš kuodaugiausia lietu
vių *darbininkų. Ir tuose mitin
guose aiškinsime, skelbsime lę-/ 
ninlzmo-marksizmo mokslą, o ne , , . ,
siauruose rateliuose, ne vier i pinsis prekybos reikalais, j tų berniuką, Robert Walsh 
tik komunistams ir jų simpati-

1 draugės, tos draugės 
Jeigu neišgalite aukoti

iš Dodge, in^s, paaukokite dolerį, 
Agitacijos I rį ar kieki

Į Agitacijos Fondą 
labai mažos. Nebuvo 
vajaus. O reikia atminti, kad 
kiekvienas Agitacijos Fondo 
centas eina komunistinės agita-. v< ..
cijos reikalams. Niekam jokia valdžia pasiuntė Jugoslavi- 
alga iš jo nėra mokama. jai formalį atsiprašymą. • ■

kąms

Draugė J. A., 
1 Mass., • paaukojo

Fondui $10. Tai graži auka 
tai svarbiai mūsų revoliucinio 
judėjimo įstaigai. Nėra abejo
nės, kad inūsų judėjime yra ne
mažai draugų bei dtaugų, kurie 
.ištesėtų paremti Agitacijos 
Fondą. Pasekite, draugai ir

New York. — Medicinos
Akademijos Taryba skelbia, 

1 kad 61 nuošimtis visu mo- 
\ terų mirimų laike gimdymo 

H pareina nuo daktarų apsi
leidimo'bei ' nekompetentiš- 
■jkumo. įmenu procesiją.
I • ----—--- i • --- -—-------—--------

Madrid. — Isp^hijos so- Trenton, N. J. Per šių 
Aifllkfii.hnr7inii vnlrLžin i*nn metų ’medžioklės sezoną 

užmušta New Jersey valsti
joje 1,830 briedžių.

sadorium'į Vatikano Mies-j Penki
augštosios mokyklos, studen
tai dingo., Kiti vaikai pasa
koja, kad tie jaunuoliai pa
sileidę “pamatyti Ameriką?’

/ L ■ __ -

Omaha, Neb. — Tūlas 
McDonald, 37; metų, prisipa
žino, kad jis pavogė 11 me-

į iš našlaičių -prieglaudos, kad 
pavyzdį, jis 
dešimti 
pusdole

Madrid. — Isp^hijos so- 
cialistų-buržujų valdžia jau, 
gerinasi prie popiežiaus ,ir.i 
paskyrė Romero savo amba-'

Washington. — Iš auto
ritetingų šaltinių praneša
ma, kad greitu laiku bus 
įsteigti Sovietų konsulatai 
New Yorke, Washingtone 

i ir San Francisco. Jie rū-

buvo

Žygiai Link Naujo 
Teismo del Nekaltų. 
Scottsboro Jaunuoliu

DECATUR, . 
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatai pridavė

teisinas, kad jam buvę įsa
kyta nušauti vieną CWA 

j darbininką, bet per “klaidą” 
• jis nušovęs Alezandrine.‘Ko-

DETROIT, Mich. — Tapo I 
iškelta aikštėn nauja Det
roito policijos žmogžudystė. 
Patirta, kad gruodžio 23 d., 
5:30 Vai. ryte tapo nušau
tas draugas Alfred Alezand- 
rine, • negras, Komunistų ja darbininkus kovai prieš 

PolicistasAla. Tarp- Partijos narys.

Ko vai už Negrų Teises ve
da tyrinėjimą ir organizuo-

policijos žmogžudystes.

'formalį reikalavimą teisėjui. Plieno Tinstąs Šokina I Draugų Millerio ir

Phoenix, Ariz.-r-Šio mies- 7
to majoras teisme .nubaus- ’_____
tas už važiavimą per greitai . JOHNSTOWN, Pa.—Re- 

;ir už pervažiavimą per šer- voį0 mainieriai parodė; pui- 
jkų solidarumą. Penki šim
tai išėjo į streiką, kuomet!
'bosai, pašaliny iš darbo du gjmtas OrlaiVlU 
•mainierių uzi neatejimą, į c

Streikuoja 500 Mainierių

darbą laike kalėdų!. Mainie- 
riai "reikalauja, kad.; tiem 
dviėm draugam darbas :bū-
tų tuojau sugrąžintas.

Paskelbs 'Karalium

jam padėtų apiplėšti 
laikrodžių krautuvę.

'Vienna, Austrija.— Mies- 
įplaukos te Klagenfurt eksplodavo 

l)om|3a prįe Jugoslavijos 
konsulato ir padarė nema^ 
žai nuostolių. Austrijos __ n 1 y i _ .___y / — _ _ _  •- 

jai formalį atsiprašymą. ■.

,Iš Mandžurijos praneša
ma, kad Japonija turi viską 
prirengus del paskelbimo 
Henry Pu Yi Mandžurijos 
karalium. Paskelbimas bu
siąs padarytas ateinantį' ko
vo mėnesį.

varoma

AUDRA SUGRIOVĖ 
DAUG NAMŲ 

PENSACOLA, Fla.—Sau- 
šio 4 d. audra užkliudė šį 
miestelį. Aštuoni žmonės 
pavojingai sužeisti ir 
griauta 35 ndmai. ’

<SUr

Callahan del naujo teismo į 
Scottsboro jaunuoliam Pat-! 
terson ir Norris, kurie yra į 
nusmerkti mirtin. Reikalą- į 
vimo svarstymas įvyks sau
sio 27 d. Aiškus dalykas, 
teisėjas Callahan reikalavi
mą atmes, nes jis tuos jau
nuolius mirtin ir nusmerkė. troliuojamų kasyklų reika- 
Tada apeliacija eis į Ala- lūs Pittsburgh apielinkėj. O 
bamos augščiausį teismą, t /

Roosevelto Valdžią
WASHINGTON. - Per 

savo advokatus United Steel 
Corporation pareiškė, kad 
valdžios Darbo Taryba ne
turi teisės kištis į jos kon-

Strauss Prakalbos

Šiuo tarpu draugas Milte
nis, dienraščio “Vilnies”, ad
ministratorius, ir draugas 
Strauss (Strižauskąs), lie
tuvių jaunuolių organiza
torius, važinėja su prakalbų 
maršrutu M a s s a c h usetts 
valstijoje. Kalbės sekamose 
vietose:

Hudson, Mass., 7 d. sau-

mainierių streikas buvo su
laužytas su tuo valdžios 

j1 prižadėjimu, kad mainierių; 
unija bus pripažinta ir bus' 
leista plieno trusto kasyklų s*0’ dieną, Lietuvių
darbininkams organizuotis, svetainėje.
Dabar plieno trustas* įveda 
kompaničną uniją.

WASHINGTON. — Karo 
Departmentas paskelbė, kad 

į tuojaus bus nupirkta šimtas 
naujų karinių orlaivių' su
stiprinimui “a p s-i g ynimo” 
spėkų. Šįtas paskelbimas 
padarytas po to, kaip Roo- 
seveltas patiekė kongresui 
milžinišką budžetą.

Teisia 17 Fašistų

VIENNA, Austrija.
Prieš septyniolika fašistų- * T 
nazių pradėtas teismas. Jie

Karas Eina Visu Smarkumu'
slaptos draugijos vardu 
“Juodasis Frontas.” Bet ši
tie naziai esą priešingi hit
leriniams gaivalams.

So. Boston, Mass., 7 d.
■ sausio, 7:30 vai. vakare. -

Montello, Mass., 8 d. sau- 
jsio, 7:30 vai. vakare, Lietu- 
|viu Tautiškame Name.

Norwood, Mass., 9 d. sau- 
77 | sio, 7:30 vai. vakare, Lietu

vių Svetainėje.
Bridgewater, Mass., 10 

sausio, 7:30 vai. vakare.

SHANGHAI, Chinija. — 
Pranešama iš Fukien pro
vincijos, kac^ ten eina dideli 
mūšiai. Nankingo valdžia 
skelbia laimėjimus, bet nie
kas jiems netiki. Netiesio
giniai pranešamą, kad 88-ta 
divizija Nankingo armijoj 
tapo visai nušluota.

Montgomery, Ala. — Iš 
kalėdoms paleistų 296 kali
nių nesugrįžo tik keturi. Jų 
policija jieško ir sugavus' 
baus, kaipo ’ pabėgėlius.

Numalšino Indijonus

LIMA, Peru. — Praneša
ma iš Bolivijos, kad val
džiai pavyko numalšinti 
penkis tūkstančius sukilusių 
indijonų. Panaudota orlai- 

i viai.
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pasidarbuoti šiame LDS vajuj vyriausiai 
todėl, kad stiprinant LDS, mes stiprinsi
me visą darbininkų judėjimą. Mūsų skai
tytojai raginami pasinaudoti padarytom 
lengvatom ir įstoti į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą.

Mokslas ir Technika

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $5.00.
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00^
Foreign countries, per year ............. $7.00
Canada and Brazil, per year ............... $5.00
United States, six months ............. $2.50
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.50
Foreign countries, six months ........ $3.50
Canada and Brazil, six months ........ $2.50

kad

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
;he Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Lewisines Unijos Konvencija
Sausio 23 d. Indianapolio mieste įvyks 

U.M.W.A. (Lewiso kontroliuojamos ang
liakasių unijos) 23-čia konvencija. Kaip 
žinia, ši unija, dėka josios reakcinei va
dovybei, šiandien jau ne ta, kokia buvo 
prieš keletą metų. Ji apgriauta ir smar
kiai susilpninta; veikia tiktai tam tikruo
se anglies distriktuose. III. valstijoj, pav., 
nemažai mainierių priklauso Progressive 
Miners Unijai; Pittsburgjao apielinkėj 
veikia revoliucinė Nacionalė Mainierių t 
Unija, o Wilkes-Barres apielinkėj nesenai 
tapo suorganizuota dviejų buvusių Lew
iso lekojų vadovybėj kietosios anglies 
kasėjų unija. Tiesa, valdžia su savo N- 
RA deda pastangų visur pripažinti Lew
iso uniją, bet ne visur jai tas pavyko.

Nepaisant, tačiaus, visko, Lewiso uni
joj dar randasi daug angliakasių. Ne to
dėl jie ten, kad nori, bet kad negali su
rasti išeities, kaip pasiliuosuoti. Šitoj 
konvencijoj veikiausiai bus nemaža prieš 
Lewiso mašiną opozicija. Tūluose 
unijos skyriuose Illinois valstijoj de
legatais buvo išrinkti pažangūs dar
bininkai. Tas viskas drebina biu
rokratus. Jie dirba sukaitę, kad kuo- 
daugiau savo popierinių delegatų pasi- 

* darius ir be baimės valdžius konvenciją.
Drg. Myerscough rašo “Daily Work- 
eryj”, ,kad Pa. valstijoj, aplink Pitts- 
burghą, Lewiso mašina pašmaruotai ga
mina savo delegatus, stelbdama eilinius 
narius, kūne drįsta protauti ir į savo ! 

z rankas imti dalykų padėtį.
Sąmoningi darbininkai mainieriai turi 

to visko nepaisyti, bet žiūrėti, kad pa
siuntus į konvenciją tokių delegatų, ku
rie stovės ne Lewiso, bosų ir N RA pusė-' 

* je, bet pačių mainierių.

Pasibaigė Šmugelninkų 
Byla Kaune

Andai “Laisvėje” buvo rašyta,
Kaune buvo iškelta byla visai eilei žmo
nių, užsiėmusių klastavimu ir šmugelia- 
vimu pasų. Pasak Kauno laikraščių, ta 
byla jau užsibaigė ir aferos tūzai gavę 
sekamas bausmes:

.p p

Teismo sprendimu A.*Segalis pripažintas 
kaltu ir nubaustas 4 metus s. d. kalėjimo, 
bet, pritaikius amnestiją ir įskaičius atsėdė
tą laiką, palikta jam sėdėti dar 2 metai: R. 
Taubė—4 metais, bet įskaičiuš’atkalėtą lai
ką ir amnestiją, laikomas bausmę atlikusiu; 
S. Levinas taip pat 4 metus, bet kalėti jam 
liko tik 1 mėn.; J. Jasiukaitis—taip pat 4 
metais, kalėti dar liko 2 met. ir.10 mėn.; 
J. Zefas—3 metais, liko dar 2 met. ir 3 
mėn.; B. Jochesas—1 met. įapr. kalėjimo, 
liko sėdėti dar 9 mėn; B. Zubrickas—2 met. 
s. d. kalėjimo sėdėti iliko dar 1 met. 3 mėn.

Kiti nubausti mažesnėmis bausmėmis. 
Kaune tos rūšies bylos nepasibaigia— 

viena seka kitą. Įvairūs valdininkai, 
“tautos didvyriai”, vagia, klastuoja, plė
šia, kaip tik išmano geriausiai. Jie žino, 
kad jų viešpatavimo dienos neilgos, tad 
ir lupa iki lupasi.

Susivienijus Moterų Susivienijimui su 
ALDLD, pasireiškia naujo ūpo mūsų vei
kime. Tai ir gerai. Bet reikia saugoti, 
kad tasai ūpas būtų išnaudotas suvieny
tos organizacijos auginimui ir stiprini
mui. Reikia tąjį ūpą išnaudoti gavimui 
naujų darbininkų ir darbininkių į suvie
nytos organizacijos eiles. Reikia gauti 
“Šviesai” prenumeratų.

Tautų Lygos darbo skyrius skelbia, 
kad žemiau 18-kos metų jaunuolių bedar
bių tarpe yra sekamas skaičius: Vokieti
joje—1,750,000; Italijoje—250,000; Angli
joje—140,000 ir Jungtinėse Valstijose— 
2,700,000. Aišku, kad šios skaitlinės dar 
nėra pilnos, bet ir jos parodo, kokiame 
varge yra jaunimas kapitalistinėse ša-

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Vajus

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdyba skelbia, kad pradedant 
su 1 diena sausio ir baigant su 30 d. bir
želio, tęsis LDS vajus už gavimą naujų 
narių. Tai bus prieš-seiminis vajus, ka
dangi LDS Antrasis Seimas įvyks birže- 

j lio mėnesį, Detroite. Savo skelbime, LD- 
I S CV nurodo:

Palengvinimui norintiems įstoti į LDS 
darbininkams užsimokėti įstojimą, LDS 
Centro Valdyba skelbia numažinimą įstoji
mo mokesčių (į apdraudos skyrių; į pašal
pos nenumažinama), kuris susideda se
kančiai :

Imperialistinis karas yra socialistinės 
revoliucijos priešvakaris. Ir tai ne tik
tai del to, kad karas savo baisumais gim
do proletarų sukilimą,—joks sukilimas 
nesukurs socializmo, jeigu jis nebus pri
brendęs ekonomiškai,—bet del to, kad 
valstybės monopolistinis kapitalizmas 
yra pilniausias materialinis socializmo 
priruošimas, yra jo prieangis, yra tasai 
istorijos laiptų laipsnis, tarp kurio (laip
snio) ir laipsnio, vadinamo socializmu, 
jokių tarpinių laipsnių nėra.—Leninas.

, galima girdėti pž kelių de- 
sėtkų mylių' orl^iviŲ škriįi- 

, mą ir padaryti sprendimas, 
kur jie skrenda ir kaip aug- 
štai, išrasta žiūronai, su ku
rių pagelba mato submari- 
nus vandenyje ir specialiai 
orlaiviai apšaudymui sub- 
marinų, gaminasi nuodin- 

|gus gazus ir kitus pabūk
lus. Tik šiomis dienomis į 
Jungtinių Valstijų valdžia į 
užsakė Sperry Giroscope Co. 
fabrike padaryti 104 armi
jai prožektorius, po 60 co
lių diametriškai ir kiekvie- du kartus? 
|ną su

Pagal jo planą [žvakių šviesos.

laimių, tam laidojimo nėra. 
Bet kad progresas ant vie
tos nestovės ir kad ateitis 
priguli orlaivių keliams, tad 
apie tai negali būti abejo
nių. Į paskutinius 30 metų | 
orlaiviai nužengė labai daug 
pirmyn.

Laivas - Orlaivis
Dr. Hugo Grensback iš

dirbo planus pabūdavo j imui 
naujos rūšies pusiau laivo- 
orlaivio.
reikia pabudavoti apvalu! toriai specialiai gaminami 

prieš orlaivius. Jie galės or
laivį apšviesti ore ant 25,-

Oro Milžinai
Kolumbas iš Ispanijos iki 

San Salvador salos plaukė 
71 dieną, o ji dar toliYiua 
Amerikos kontinento. ’ Da
bar garlaiviai, kaip “Bre
men”, “Europa”, “Rex” ir 
kiti Atlantiko didjūrį per
plaukia į penkias dienas. 
Bet ateityje jūros bus nuga
limos dar greičiau.

Anglijos inžinieriai išgal
vojo ir padarė planus būda
vo jimui didžiausio oro lai
vo. Tai bus jūrinis orlaivis, 
septynių augštų. Po du 
augštus sudarys du laivai 
po 335 pėdas ilgio, kuriuose 
bus vežama prekės, automo
biliai, paprastas orlaivis ir 
t. t. Tarpe tų laivų ir orlai
vio sparno bus trys augš- 
tai, kuriuose bus krasa, or
laivio valdytojai ir koman
da. O virš to orlaivinis 
sparnas dviejų augštų ir 600 
pėdų ilgio. Sparne bus įtai
syta valgomieji kambariai, | 
virtuvė, 1 
miegrūmiai 
rūmai ir t. t.
vežama 1,500^ keliauninkų.

Orlaivis turės šešis moto- Į prieš bangas, neapsiversti. 
rus sparno priešakyje ir 
tiek’ pat jo užpakalyje su 
100,000 arklių pajėgų 
orlaivio propeleriai" ___  _ ___ _ ______
būti po 50 pėdų ilgio. Tas tų viršui vandens, jis tuiėtų voliucijos kovos. Veikalas bus 
oro milžinas galės pakelti plaukti virš jūrų, pasinerda- vaidinama sausio 7 d., 4 vai. 
1,600 tonų. Apskaitliuojama, mas tik ant tiek, ant kiek vakare, 3014 Yemans St.
kad jis perskris per Atlan- jūrų paviršio nelygumą su- 
tiką į vieną dieną. ' '

Kol kas tai tik planas, bet trauks galingi propeleriai 
bus eita prie pravedimo jo du iš priešakio ir po du išjjos organą “Daily Worker.”

Taip pat pirmą kartą šio 
miesto lietuvių darbininkų or
ganizacijos pasistatė sau už 
tikslą veikti, kad suorganiza
vus bedarbių tarybą. Tai reiš
kia, kad mes veikiame tikrai 
darbininkų naudai.

Dabar tik svarbiausia, tai

pajėga

Užtektinai Jam • ■.
Kapitalistinis Teisėjas:—Ta- 

i ve areštavo ir kaltina, kad tu 
’ kirtai du kartus policistui į vei

dą, kuris iš tavęs atėmė darbi
ninkų vėliava. Kodėl sudavei

Darbininkas:—Todėl, kad po800,000,000
Šie prožek- į antro smūgio jis persivertė sta- 

o-aminami Čia galva.
dugnu laivą, su galingais | 
propeleriais ir orlaiviniais į 
sparnais iš šonų. Laivas 000 pėdų augščio. Jų spin- 
turėtų bųti pabudavotas iš į dūliai bus matomi už 100 
lengvo metalo. Jis turėtų ’ mylių. atstos. Tame žmoni- 
apie 8,000 ar 10,000 tonų, jjos nelaimė, kad protą ir 
bet galėtų tiek įtalpinti žmo
nių, kaip dabar įtalpina di-, 
džiausi laivai, turinti po 50,- 
000 tonų. Dabartiniai lai
vai, plaukia vandeniu, juosi 
varo sparnai, atsiremdami I 
į vandenį. , Dabartiniai lai
vai giliai pasinėrę, bent du, j

sugabumus išnaudotojai pa 
kinko savo naudai ir nelai 
mei darbininkijos.

Valstiečio Sūnus.

Jų Rūpesčiai
Leonas:—Butkau, tai ir pra-. 

kišome pas kriaučius “faitą” 
prieš komunistus. • t

Butkus:—Taigi, Leonai, bu- 
! vome susivieniję su ratelnin- 
kais, fašistų vadais, soęialis-

, tų čyfais, bet bolševikiška macis

Sko

HAMTRAMCK, MICH

mus nugalėjo.
Leonas:—Sveikas! Nėr. _

i nusiminti ir Amerikoj bus'Ilit- 
Jeris ir mes atsigriebsime. \

Trakų Dzūkas)

Asmuo, įstojęs į $150 apdraudos skyrių, 
gauna nupiginimą 25c; į $300 skyrių—50c; 
$600 skyrių—75cK ir $1,000 skyrių—$1.00.

Mes manome, kad ir LDS kuopos paseks 
tuo. pavyzdžiu, numažindamos tą įstojimo 
dalį, kuri pasilieka kuopoje.

Podraug LDS Centro Valdyba skelbia, 
kad kiekvienas vajininkas, gavęs paują į 
LDS narį, gaus tam tikrą atlyginimą -pini- 
giškai: už įrašytą j pirmą arba antrą ap
draudos skyrių narį, vajininkas gaus po 
25c, o už įrašytą narį į trečią arba ketvirtą 
skyrių (t. y., $600 arba $1,000) gaus po 
50 centų pinigišką atlyginimą už kiekvieną 

v..-. narį.
Greta to, Centro Valdyba skiria nepapra

stas dovanas tiems LDS nariams, kurie gaus 
daugiausiai naujų narių. Viso yra pen
kios dovanos: $25, $20, $15, $10 ir $5. 
Tas vajininkas, kuris gaus daugiausiai nau
jų narių (bet ne mažiau 35), aplaikys $25, 

„ o kuris mažiau—$20, ir t. t. *
Vadinasi, LDS veikėjas-vajininkas, 

dirbdamas organizacijai, gaus ir atlygi-
čnimą, apart dovanų. Mes, žinomą, ragi
name kiekvieną sąmoningą darbininką

Kova su imperialistiniu karu nėra ga
lima kitaip, kaip revoliucinių klasių ko
va prieš viešpataujančias klases ir prieš 
tas viešpataujančias klases'pasauliniame 
maštabe. Tatai ne dvarininkai apskritai, 
nors dvarininkų yra Rusijoj ir jie lošia 
Rusijoj didesnę rolę, negu kurioj-nors 
kitoje šaly, bet tai hera ta klasė, kuri bū
tų sukūrus imperializmą^ Tatai yra ka
pitalistų klasė, kurios priešaky stovi 
stambiausi finansų magnatai ir bankai, 
ir, kol ta klasė, viešpataujanti ant pa
vergtųjų proletarų,—išvien su neturtin
giausiais valstiečiais—pušiau-proletarais, 
kaip jie mūsų programoj vadinas,—kol 
ta klasė nebus nuversta, išėjimo iš. to ka
ro nebus.—Leninas.

Kareiviai Užmušė Penkis 
Sukilėlius

LIMA, Peru. — Tambora- 
que apskrityje sukilo vAl- 
stiečiai. Valdžia pasiun
tė kariuomenę numalšini
mui. Penki sukilėliai už
mušti ant vietos, o dvylika 

• sužeista.

Šiame mieste tarptautinis '--------------------------- į
—----- Uti. | Į
daugiau ir lietuvių j Neduoda Degtinės į

tija. Su paJiba” Komunijų: | Nusmegtam Mirtfe
Partijos narių, tapo sudaryta i 
iš keturių organizacijų bend-

Grensback pro- ras veikimo frontas.
laivas būtų ! Kad pagerinti veikimas, tai

I dabartiniu laiku bus vaidina
ma veikalas “Kolčakas,” ku
riame vaizduojama Rusijos re-

S

vandens rezervai, tris augštus vandenyje ir veikimas pradeda geriau ei 
i, įvairių žaislų,tas sulaiko jų spartą, bet įsitraukia <

Sparne bus tuom pat kartu suteikia darbinmkų į Komunistų Par-, 
jiems lygsvarą atsilaikyti

Daktaro
ponuojamas

Šio septynių arba aštuonių aug- 
turės' štų. Bet šis laivas visais bū-

daro bangos. Ji pirmyn |
Taip pat veikiama ir dau - 
"i gerų darbų. Nutarta 

įrengti diskusijos kartą į savai
mę, platinti Komunistų Parti-

OSSINING, N. Y. — Sing • 
Sing kalėjimo užveizda 
Lawes atsisakė duoti degti
nės Josenh Willis, 24 meta 
kriminalistui, kuris bus nu
žudytas sausio 11 (L Lawes 
pareiškė, kad neduos degti
nės del Willis net tą dieną, 
kuomet jis bus pasodintas į 
elektros kėdę ir sudegintas.

pusių. Motorams 
turės pasigaminti 

laivo viduje. Kaminas bus

gyveniman. . jki> šioliai pa- į abiejų 
šaulyje buvo išbūdavoti se-' pajėgą 
Ramo dydžio oro milžinai

Vokietijoj “Do-X” jūrinis gulsčias, pat laivo užpaka- 
orlaivis. Laivas turi 131 lyje, taip kad dūmai pasiliks 
pėdą ilgio, jo sparnų ilgis, už laivo. Iš abiejų šonų bus 

pritaisyti orlaivio tipo spar
nai, kurių uždaviniu, palai
kyti laivo lygsvarą. Dabar
tiniai laivai neapsiverčia, 
atsiremdami šonais į van
denį, daktaro Grensback 
pr oponuojamas laivas pa
laikys lygsvarą su pagelba 
tų spranų, kaip ją palaiko 
ir orlaiviai. Atvykus į prie
plauką, del parankumo, tas 
laivas galės sutraukti spar
nus į \Ūdų. Tai naujos rū
šies laivas, kuris sudaro 
kombinaciją laivo ir orlai
vio. Pagal Dr. Grensback 
planą jis galės padaryti 100 
mylių į valandą ir Atlantiko 
didjūrį perplaukti į 30 
landų laiko.

Sovietų Traukinys 
Sovietų Sąjungoje po 

lių metų studijavimo išras
tas naujos rūšies, traukinys. 
Šis traukinys išbandytas ir 
davė pageidaujamas pasek- 

džiausių šūusžėmio orlaiviu1 ^s’ vieton tui* 
visame pasaulyje. Jis išbu-! I?ole.s- J1® bandymuose į pa- 
davotas i tris mėnesius lai- i (al'e P° U° myln* ! valan’ 
ko Charkovo orlaiviu gami-^’ Traukinys yra naujos 
nimo fabrike. Jis atliko ke-! konstrukcijos, jo vagiai, 
turioliką sėkmingų išbandy-! į? . au<0 pusės,. yra apvali, 
mų. Lapkričio 21 dieną su- i $e ama.1S Kietais del šių 
sikūlė ir nelaimės priežastis' tĮau <ln1^ bus prąvesta 30 

kilometrų kelio.
Išradimai ir Karas

siekia 152 pėdas. Jis yra 
trijų augštų, sveria su kro
viniu 60* tonų ir yra vežęs 
169 pasažierius.

Vokietija būdavo j a naują 
oro milžiną, kuris turės 
pėdų ilgio ir sparnai 
288 pėdų. Naujas oro 
vas su kroviniu svers 
tonus ir galės vežti 170 
liauninku. v
motorų su 7,500 arklių pajė
gos. Naujas orlaivis turės 
10 motorų ir kiekvienas jų 
po 1,000 arklių pajėgos.

Sovietų Sąjunga buvo pa- 
sibudavojusi didžiausį. saus- 
žemio oro laivą “K-7”. Jo 
sparno ilgis siekė 196 pėdas. 
Sparne buvo įtaisyta lovos, 
valgykla, radio rūmas, žais
lų rūmas, žibalo tankai, ir 
jis galėjo vežti 128 keliau
ninkus. Orlaivis turėjo še
šis motorus ir padarydavo 
po 200 mylių į valandą. Šis 
orlaivis buvo vienas'iš di-

160 
bus 
lai- 
166 
ke-

“Do-X” turi 12

va-

dar nežinoma.
Toki tai oro milžinai iš- ____ _

būdavot! ir budavojami; tas j Kapitalistinėse šalyse iš
duoda manyti, i kad anglų radėjai pakinkyti darbams 
inžinieriai bandys pravesti del prisirengimo prie naujo 
savo planą gyvenimam Kad karo. Tobulinami orlaiviai, 
viskas* sėkmingai' būtų at- gerinamos kanuolės prieš 
likta, kad neprisiėis daryti juos, išrasta “orlaivinės 
pakaitų, arba, kad nebus ne- j ausys,” su kurių pagelba

kad mes galėtume gerai ir 
tinkamai išpildyti tuos du
blis, kuriuos mes pasižadėjo
me veikti. Jei tik visi gerai 
ir nuoširdžiai veiksime, tai nu
veiksime daugiau ir veikimas 
seksis.

Ęastsaidietis.

DA RBININK U 
SVEIKATA *

IMU J. J. KAMHAVCHNI
3M Lake SU K. 1.

M*

SPUOGAI
Aš klausiu patarimo 

spuogus ant mano

Jums
va-

Gali jų būti iri 
kūno.

apie 
kūno, 

pavidale lyg kokių mažyčių 
vočių. Kada jos sunyksta, tai 
pasidaro inkštirai. Tai jau 
man nuo 1929 m. Aš dirbau 
požeminį darbą, prie aliejaus 
ir cemento, ir nuo tų laikų 
'man atsiranda spuogų, ir prieš 
[atsiradimą Spuogų ten labai 
niežti. Aš esu 28 metų am
žiaus, nevedęs. Atsakykite 
per mūsų “Laisvę.”

ATSAKYMAS.
Sulig Jūsų aprašymu,

yra savo rūšies odos liga, 
dinama akne. Ir tų aknių yra 
visokių. Visų dažniausiai ak- 
nės spuogų atsiranda jau
niems ant veido. Rečiau jų 
esti ant pečių, ant nugaros, 
ant krūtinės, 
bile kur ant

Aknė yra*pasėka padidėju
sio veikimo riebalinių liaukų 
po oda. Tos mažytės liaukutės 
gamina lyg Rokią alyvą, kuri 
išeina viršun ant odos per ?m-„ 
lioųus plonučių takelių, lata
kėlių. Neretai latakėliai už
sikemša vietomis kokiomis su
tromis, ir tada pasidaro inkš
tirai, juodgalves, lyg kokios 
išspaudžiamos kirmėliukės. 
Bet tai nėra jokios kirmėliu- 
kės, o tik sutiršt.ėjusi, kaip

varškė, riebalinė medžiaga. Į 
tai dažnai įsimeta kokių para* 
zitų, mikroskopinių—mažuly
čių vabaliukų, ir tada pasida
ro pūslikės.

Tegul Jums vaistininkas pa
gamina šitokios mostelės:
“Betanaphthol, 30 grains; 
Sublimed sulphur, 1 drachm; 
balsam of Peru, Vž ounce; x 
pbtrolatum, 1/o ounce.” % I

Kas vakaras gražiai nusi
mazgokite arba išsimaudjfkite 
karštai, su paprastu muilu. Ir 
paskui nusišluostę aptepkite 
spuoguotas vietas ta mostele. 
Taip darykit per 3 vakarus pa
eiliui. Nuo to oda kiek įpyks, 
paraus: atrodys lyg ir aršiau. 
Bet tai nieko. Apstojus tepti, 
oda vėl nurims. Paskui taip% 
darykite—maudykitės karštai^ 
ir tepkitės ta mosčia po karfcą 
kas savaitė. Už trejeto ar 
ketverto savaičių oda papras* 
tai gražiai apsivalo nuo tų 
spuogų.

O šiaip, abelnoji higijena: 
paprastas, nesugadintas, nesu- 
civilizuotas 
miegas,

maistas; poilsis,
* pasivaikščiojimai, 

mankštynės, saulės šviesa ant 
nuogo kūno, po pusvalandi, po 
valandą, kada pasitaiko; gilus 
kvėpavimas, normalus lytinis 
gyvenimas ir tt. Neužmiršk!-, 
te iodo, po lašą porą kartų 
kas savaitė.
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Aidiečiai Organizuoja Lavintą 

Dainininku Grupę
Brooklyn© Aido Choras imasi didesnio 

darbo meno judėjime. Pereitame choro su
sirinkime paduota sumanymas organizuoti 
grupę lavintų (profesionalių) dainininkų. 
Kai Aido Choras nutarė, tai planuojama 
priimti tik choro nariai—merginos ir vaiki
nai į šią grupę.

Tikslas šios grupės yra tobulintis ir dau
giau lavintis muzikoje, dainavime. Jie tu- 
rės■'daugiau muzikos lekcijų ir lavins balsus.

Šiai grupei vadovaus draugė B. šalinai- 
tė. Tikimasi, kad ateityje ši grupė galės 
duoti gerų muzikos kavalkų. Jei tik ge
rai seksis,, tai bus geras dadėlis į proleta
rinio meno repertuarą.

Kurie nori dalyvauti šioje grupėje, tai 
lai kreipiasi prie komisijos, kurion įeina 
draugai ir draugės: Klimiutė, Valinčiutė, 
Pakalniškis ir Aido Choro valdyba.

Registracija jau pradėta ir tęsis iki sau
sio 12 d., 1934. Kiek rašančiam šiuos žo
džius yra žinoma, tai tie draugai bei drau
gės, kurie 
susirinkimą 
jų vakarus

Ši grupė 

susi registruos, paskiaus laikys 
ir aptars apie mokestis, lekci- 

ir kitus techniškus dalykėlius, 
galės dalyvauti lietuvių darbi

ninkų judėjime ir tarptautin’ e veikime. 
Ji imsis susimokinti muzikališkus veikalė
lius, dainas, kad juos geriau ir tinkamiau 
perstačius. ’ Tokia grupė galės lengvai nu
važiuoti į artimas ir tolimesneįr kolonijas.

Todėl, draugai ir draugės, kurie dalyvau
jate Aido Chore ir norite daugiau lavintis 
dainavime ir muzikoj, negu kad choro pa
mokose galima' išmokti,, registruokitės į šią 
speciali© lavinimosi mokyklą. <

Aido Choro Valdyba.

Mes Turime Priešą Sudraust

Ji Jare man: verkti 
dejuoti gana!

Širdyje nors siaustų
1 baisi dargana, 

Turi įsikvėpti
jausmus jau kitus, 

Nes priešas mus puola 
įnirtęs, žiaurus!

Tas priešas—tai klasė,— 
valdonų gauja,—

Mus nori pavergti
planuote naiija.*)

Jo plano^ jei neiman,
terioja jis mus,

Dėlto ir mums reikia' 
užgrūdint jausmus.

Ji tarė tai visą— 
ir aš supratau.

Matytis, l^ad kelio 
neliko mums jau.

Jei norim gyvybę 
savy palaikyt,

Mes turime priešą 
sudraust, sulaikyt!

. Buolio Sūnus.
28-X-33.

♦) Nauja pavergimo planuotė darbinin
kams—tai NRA. (Nacionalis Atstatymo 
Aktas). 7

Turi Griūt Tvarka Sena!
Auga*mūsų jaunos jėgos, 
Tai jaunimas šių dienų;
Proletarų jauni kariai 
Žengia mūs kovds keliu.

Komunizmas mūs garbingas 
Priruošė tą kelią jiems: 
Juo žygiuoti yra lemta 
Darbininkams pavergtiems.

Mūs jaunimas šių dienų 
Jau žygiuoja tuo keliu; 
Pasiruošę jieji spiečias 
Prie revoliucinių eilių.
Tatai reiškias pasauliniai;
Aušta, kaip skaisti diena. 
Galas rengiama vergijai, 
Turi griūt tvarka sena!

J. J, 'Butkus.
ll-XX-33 
Detroit.

Šalin!
plėšrius karus! 
kraujų klanus!

šalin
šalin
šalin
Naikintam juos visus!
Mes nenorim karų;
Neisim ponam kariaut;
Brolis brolį žudyt,
Turim vfsai paliaut!
Šalin pelnagrobius
Ir pabūklus baisius,
Kurie padaryti
Naikint žmones vargšus!
Šalin, šalin, šalin
Ta šmėkla nuo tautu!
Tegyvuoja vienybė
Visų darbo žmonių!

Bemokslis.

Meniškos Nuotrupos
MUZIKOS VAGILIAI

Muzikas Eric Dunlap, kuris atsiliepė į d. 
Michael Gold iškeltą klausimą apie ameriko
nišką “jazzą,”. sekamai apibudina dabartinę 
Amerikos muziką:

“Buržuazinė pagarsėjusi muzika yra niekas 
daugiau, kaip tik tiesioginė kopija senos kla
sikinės muzikos. Populiariškieji dainų rašy
tojai buržuazinės Broadway mokyklos, nieko 
daugiau nedaro, kaip tik ‘pertvarko’ Europi
nę muziką 18 ir 19 šimtmečių.

“Dabartinis hit, ‘My Moonlight Madonna,’ 
kurios lyrika visai kvaila, yra niekas dau
giau, kaip tik Zdenko Fibich’o poema smui
ko solui. ‘In the Valley of the Moon’ yra pa
imta iš Mendelsohn smuiko koncerto. *T Want 
Something to Remember Y»u By’ paimta iš 
Mozarto smuiko soneto. ‘The Maine Stein 
Song’ paimta iš piano kompozicijos, rašytos 
Brahmso. Originaliai buvo Vengrijos liaudies 
daina. T’m Forever Blowing Bubbles’ buvo 
tiesioginiai pavogta iš Chopino fantazijos. 
Jolsono pagarsėjusi ‘Avalon’ yra vyriausia 
arija iš ‘Tosca,’ kurią parašė Puccini.”

Kuomet buvo sužinota apie tai, tai Puccini 
dar gavo mokėti onoraro už jo muziką. Tai 
jam pripažino New Yorko teismas.

Vadinasi, kapitalizmas veik nieko naujo 
mene nesutvėrė. Tik, žinoma, klasikinę mu
ziką ir meną abelnai—daugiau sudarkė, ko- 
mercionizavo.

Kanadiečių “Masses’ ’
Jau teko matyti Torontiečių leidžiamas laik

raštukas “Masses.” Jį leidžia Progressive Arts 
Clubs organizacija. Laikraštis pilnas įdomu
mo. Jame yra paveikslų, eilių, veikalų ir te
atro peržvalgos. Rašo ir apie darbininkų te
atrą. I

Sausio numeryje telpa dalis veikalėlio 
“Eight Men Speak,” geras rašinys “Propa
ganda and Art” ir daugelis kitų. Amerikie
čiai šį žurnalą gali gauti darbininkų knygynuo
se. Ypač New Yorke jį jau galima gauti 
Workers Book krautuvėj.

Metropolitan Opera Pradėjo Sezoną
Pagarsėjusi Metropolitan Opera jau atidarė 

savo sezoną. Pirmas veikalas buvo vaidina
mas “Peter Ibbetson.” ši opera yra anglų 
kalba. Jos autorius yra Deems Taylor.

Pastebėtina tai, kad Amerika savo operų 
veik neturi. Metropolitan Opera vaidina dau
giausia italų, vokiečių ir francūzų kalba ope
ras. Tik paskutiniu laiku pasirodė šis tas 
anglų kalboje.

Be to, nepaisant, kaip įėjimas į operą yra 
augštai iškeltas, kad darbininkams veik nega
lima įeiti, o Amerikos opera yra skylėje. Per
eitą pavasarį buvo bandoma sukelti $300,000 
fondas Metropolitan Operos palaikymui.

šiame sezone taip pat įdėta naujų balsų į 
Metropolitan Operą. Tačiaus pereitais metais 
Chicagos Operos kompanija turėjo New Yorke 
gana ilgą operos sezoną su prieinama kaina. 
Tad kai kurie ir darbininkai galėjo pamatyti 
įvairias operas.

Litdratinės “Pažibos” 
‘ t

“Klampynė” vėl pradėjo dėti Tabokiaus- 
Seno Vinco plepėsius. Kai tik‘perskaitai pir
mą eilutę, taip ir metasi į akis tas.Seno Vin
co literatinis nususimas. šiame rašinėlyj ji
sai kalba apie save. ‘

Tas Seno Vinco rašinėlis primena senmer
gę, kuri, sulaukus 40 metų, nori, kad ją va
dintų “šešiolikine gražuole.” Bet kuomet ją 
niekas nevadina “gražuole,” tai pati apie save

pradeda kalbėti ir giriasi savo “jaunyste” ir 
“grožybe.” | ,

Taip ir Senas Vincas, kuomet apie jį, kaipo 
“literatą/1 niekas nekalba, tai jisai pats apfe 
save kalba:

Seniaus, kuomet Pruseika buvo su darbinin
kų judėjimu, tai jisai sakydavo, kad Senas 
Vincas “negali parašyti nieko literatinio.” Jo 
raštai ir tada neišlaikydavo literatinės, nei idė
jinės kritikos. Tačiaus, kuomet Pruseikos bu
vo prie mūsų laikraščių, tai viskas buvo ge
rai. Taip ir Seno Vinco “raštai” išleisti tik 
todėl, kad “pagerbus smulkų farmer į’’—darbi
ninką.

Bet dabar, kuomet farmerių judėjimas da
rosi aistresnis, kuomet Komunistų Partija 
daugiau įgauna įtakos tarpe farmerių, tai'tas 
Senas Vincas pruseikinių laikraštyje niekina 
tą komunistinį judėjimą. \

Tačiaus ir darbininkų priešų eilėse Senas 
Vincas literatinių pažibų neturi. Jumore, sa
tyroj, prozoj, poezijoj, literatinėj rašybos sti
listikoj Senas Vincas vaizduoja tik tai far- 
ineriškąjį tą nusususį paršą, kuris nuo kitų 
toli pasilikęs. Jei skaitei Seno Vinco .“litera- 
tinį” rašinį du metai atgal ir skaitysi dabar 
parašytą, tai niekaip neatskirsi, kad skaitai 
pirmesniojo rašto duplikatą.

Vienok Pruseika naudoja jį purvinimui 
darbininkų judėjimo. Butkus-Pruseika ir Se
nas Vincas (trio) dabar gieda tas gaidas, ku
rias rašo renegatai.

Savi k riti kas.

Butkaus-Pruseikos Bendras 
Frontas

bendrą frontą nuo sriovių.” 
frontas” i vyko

Kiek laiko atgal sklokininkas Butkus labai 
daug rašė apie 
Vėliaus tas butkinis “bendra, 
“N.G.” vakarienėje. j

Vaidinant šį “bendrą frontą,” Glušaveckas 
neša socialistų partijos vėliavą, žebravičius— 
fašistinės Lietuvos vėliavą, o Leonas—visų iš
mestųjų. Darbininkų Choras reikia suprasti, 
kad jau yra lauke “N. G.” vakarienės—dar
bininkų judėjime. Choras įeina aptemdinus 
sceną ir apsupa solistus. Tie “sriovių bendro 
fronto” solistai dainuoja sekamai:

LEONAS (solo) : • .
Aš Leonas ir jau ponas, 
Darbininkų nevidonas.
Jau nenoriu veidmainiaut,
Lioviaus komunistams jau tarnaut.. .

r
Sve*iki, broliai, tąutininkai.

' Lai mus smerkia darbininkai...
Mes broliai jau, veiksime bendrai, 
Nes taip sako pilvo reikalai...

GLUŠAVECKAS (solo) :
Aš ir čia atbėgau net risčia, 
Nes mes visi einam sutarčia, 
O kai pečius mes sudėsim, 
Komunizmą hugalėsim. .

Socializmą mes statysim, 
Bet bunto jokio nedarysim. 
Tiktai fabrikus atpirksim, 
Darbo žmones mes apkirpsim...

ŽEBRA VIČIUS (solo) ;
Aš myliu, aš myliu— 

Lietuvius visus...
Dar labiau aš gerbiu, 

Jųjų skambučius...

Aš tik čia, aš tik. čia— 
Meiliai pašienausiu,

Su 'jumis sutarčia—
Gal ir grašių gausiu.. .

LEMONUKAS (solo) :
Aš vyrukas, nedidukas,
Tik mažiukas vabaliukas,
Bet nenoriu apsileisti,
O jum noriu patarnauti...
Jūs darbais socialistai
Ir gėrimui specialistai,
O aš biędnas tik klapčiukas,
“Britkiai spjauju,” kaip žalčiukas.. .

VISI/ (kvartetas) :
Čia jau mes visi,
Tautos vyrai ir savi.
Gerkime, draugai,—
Lai neėda skurdas ir vargai...
Viens mūs frontas bus, 
Visi kraustom kisenius. 
Gerkime, draugai,—
Tegul žvanga, krinta pinigai...
Mūs tėvynė bus, 
Kol liaudis nepabus. 
Gerkime, draugai,—
Darbo frontą drasko mūs nagai...

DARBININKŲ CHORAS (apsupa pirmiaus 
dainavusį kvartetą) : 
Šalin, šalin, vanagai, 
Mus nelies jūs nagai.
Bendras frontas mūsų bus 
Ir vienybė nepražus.

Traukitės šalin,— . 
Eikit, vanagai. • 
Mūs vienybė bus, 
Nugalės visus.

Spartakijada, Parengi
mai, Duoklės, 

“Priekalas”
Bendras frontas bus, 
Jus visus atmuš.. .
Eikit, vanagai,— 
šalin jūs nagai...

Kriaušius.

“Moteris Gatvėje” —Tinkamas » 
Vaidinimai Veikalėlis

Jame dalyvauja ir 
Daugiausia kal- 
dainavimą. Rei- 
vaidinimų Spar-

iškilme Detroite
“Moteris Gatvėje” yra trijų veiksmų > dra

matiškas vaizdelis iš bedarbių gyvenimo. Kai
nuoja 25c kopija. Išleido Meno Sąjunga. Vei
kalėlis spausdintas tik mašinėle (mimiogra- 
fu). Parašė V. Proletaras.

“Moteris Gatvėje” vaizduoja šeimynos gy
venimą, kurios vyriausia- galva—Jonas, jau 
metai laiko be darbo; moteris—Marė, taipgi 
be darbo. Paskiaus Marytė <10 metų)—jų 
duktė ir dar motina.

Pirmas veiksmas dedasi darbininkų bedar
bių (Marės ir Jono) kambariuose. Marė par
eina jieškojus darbo, nerimauja, jos pinigai 
jau tik keliais centais skaitosi. Vėliaus par
eina ir Jonas—jis ir negavo darbo. Bėda iš 
visų pusių. Marė eina jieškoti paskolos į 

i krautuvę, bet negauna.
Prie to, Marytė ir motina dar reikia užlai

kyti ir maitinti. Tiesa, motina jau ubagauja, 
bet ir čia nelaimė—niekas nieko neduoda. Jau
čiama bedarbė. Kuomet Marė jiėško paskolos 
krautuvėj, Jonas nerimauja, jisai jau apėjo 
visus kampus ir negali gauti darbo. Prieina 
prie desperacijos, jis jau nenori nei gyventi. 
Tačiaus kovoja su savim, nes jisąi ne vienas. .. 
moteris, motina, Marytė. Del jų jisai turi gy
venta

Jonas dar pasitiki Roosevelto valdžiai ir 
nusprendžia eiti į miesto raštinę pareikalauti 
pašalpos. Jisai mano, kad Roosevelto valdžia 
“gera”, duoda pašalpą, bet tik miesto “graf- 
teriai” viską sulaiko. Tad jisai jau eina su 
jais pakelti “revoliuciją.” Bet tenais nuėjęs, 
sukelia “maištą,” tuomet jį policija areštuoja 
ir padeda į kalėjimą.

Gi tuo tarpu Marė (jo moteris) ir Mary
tė laukia Jono pareinant su pašalpa, kaipo 
vienatine viltimi aprūpinti maistu savo šeimy
ną.

Tuo, tarpu, kuomet Jonas išėjo į valdžios 
j raštinę jau reikalauti pašalpos, tai ateina Be

darbių Tarybos komisija ir kalbina Marę pa
sirašyti po reikalavimu socialės apdraudos. 
Čia Marė visai dar nenori kalbėti—ji netiki 
kovai. Ji mano, kad “valdžia supras jos pa
dėtį ir duog. ”

Tačiaus išeina priešingai. Pradedą eiti ki
ti agentai: iš geso kompanijos, nuomos kolek
torius ir tt. Marė dar vis ■ atsiprašinėja ir 
atsakinėja, kad Jonas išėjo ir parneš pinigų. 
Tačiaus vieton Jono, jąu ateina policistas ir 
praneša, kad Jonas yra areštuotas... čia Ma
rė puola į desperaciją. Jos visos viltys jau 
pranyksta... Jinai ir Marytė dar nevalgio
sios... Duonos nėra, pinigų nėra.

Jos suraminimui ateina tik Keidė, kuri su 
Mare gyvena, dirba kaipo šokikė. Nastė ir 
neturėjo darbo, tai dabar jau užsiima šokimu 
ir taip uždarbiauja. Jinai bando nuraminti 
Marę; kuri jau verkia palikusi be vyro ir pa
šalpos. Keidė bando išvesti ir Marę į tokius 
šokius, kur “vaikinai” pasirenka merginas ir 
moteris, bet Marė ir čia jau negali eiti, nes 

, neturi kuo tinkamai apsirengti.
Todėl jos likimas pasilieka tik vienas—į 

gatvę save pardavinėti. Pradėjus temti, Ma
rė išsirengia į gatvę. Taip baigiasi pirmas 
veiksmas.

A nti as V ei ksn i as

dar

D e t r oi te ruošiama meno 
Spartakijada. Tai vienas dide
lis darbas. < 
mūsų chorai, 
bama tik apie

I ketų turėti ir 
Įtakijadose.

Kita didelė 
įvyks laike LDS suvažiavimo. 
Veikiausia tuo tarpu įvyks ir 
ALPMS (Meno Sąjungos) su- 

i važiavimas. P
tai gerai pagalvoti, šie 
žia viniai detroitiečiams 
daug darbo.

Sąryšyje su minimais 
žiavimais, reikėtų suruošti ir 
y eros meno iškilmės, tai būtų 
kaip ir. lietuviška darbininkų 
meno Spartakijada. Tam lai
kui reikėtų suorganizuoti teatro 
grupės, chorai ir dainininkai iš 

'Detroito ir apielinkės. Tuo* 
' laiku reikia turėti vaidinimų, 
'dainų, sporto ir kitų pamargi- 
! n imu.-

Reikėtų jau apie 
su va
duos

suva- 
ir

Iš Detroito Aido ęhoro ir 
i Proletmeno 4 kuopos gavome 
, mokestis į Meno Sąjungos Cen
trą. Tai labai, gerai. Bet mes 
laukiame ir kitų vienetų—cho
rų ir dramos kuopų—grupių— 
pasimokėti duokles.

Be to, jau laikas pagalvoti, 
i kurie gali, ir apie šių, naujų, 
i metų duokles.

Sykiu detroitiečiams jau pa- 
i siųsta naujo veikalo, “Pradžia,” 
knygutės. Tai reiškia, kad det- 
roitiečiai pirmieji vaidins nau- 

’ jai išleistą veikalą.
“Priekalui“ Skaitytojai

Mes galime pasakyti, 
“Priekalo” prenumeratų 
mas pas mus eina labai 
Tai reiškia, kad draugai 
kol kas nesusidomėjo tuo

I simu.
i tai darbas kitaip eitų.

Ve draugas iš Toronto mums 
jau rašo, kadį “gavau septynis 
‘Priekalui’ skaitytojus.” Jei 
Kanadoj gaunama skaitytojų, 

j tai kodėl čia negaunama? Ne- 
[ gaunam tik todėl, kad nedirba- 
i ma.

Ypatingai dabar, kuomet 
“Priekalas” metams tik vienas 
doleris, tai labai lengva gauti 
skaitytojų Sovietų Sąjungos 
draugų žurnalui.

šiomis dienomis mes gąvome 
prenumeratą d. Jasilionio ir dar 
kelių, bet to negana. Darbas 
eina perlėtai. Reikia paskirti 
komisijas ir parinkti draugai 
tam darbui.

kad 
gavi- 
lėtai.

dar 
klau-

O jei būtų susidomėta,

Antras veiksmas jau Union Aikštėje. Čia 
eina diskusijos apie įvairius dalykus. Tas 
diskusijas veda daugiausia Juozas, Jurgis ir 
Bilas. Juozas atstovauja susipratusi© darbi
ninko mintis. Tarpe jų kartais yra šiokio 
tokio jumoro, juokelio. Kartais jiem ateina 
juokas ir diskusijos iš praeivių.

šiame veiksme (kuris įvyksta parkutyje ant 
suolelio, prie tako) atspindi ir Roosevelto val
džios NRA paroda. Be daugelio bedarbių, ku- 
rie praeina, praeina ir moterų, kurios vaikš
čioja savo “kūno biznio” reikalais. Diskusijose 
kalbama ir apie tokias moteris.

Taip pat praeina ir tokių, kurie parodavo 
del Roosevelto ir NRA. Jie girti, tad 
dainuoja, kad

“Ruzvelto alus— 
Pilve nesu rugs. 
Gersime daugiau, 
Tuomet bus linksmiau.. . ” x

Vėliaus čia ateina dar ir pasituripčių, 
rie j ieško salt “laimės” už dolerį. O p 
mus, čia ateina ir Marė.

Bedarbiai darbininkai tai mato, jie tėmija 
praeivius ir kalbasi apie juos. Po tokiai dai
nai kyla karštos diskusijos tarpe susipratusio 
darbininko Juozo ir Socialisto Jurgio, 
diskusijas įsivelia ir daugiau klausovų.

{Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)

New Y or ko Apielinkei
New Yorko apielįnkėje mes 

turime chorus: Aidą, Sietyną, 
Bangą ir Pirmyn. ’ šioje japię- 
linkėje yra gerų lošėjų, gerų 
menininkų. Veikia kelios gru
pės.

Na, jei taip, tai kodėl nepa- 
i galvoti apie šio Apskričio 
, Spartakijadą? Kodėl nesu-r 
(traukti teatro ‘grupes, chorus, 
sekstetus, solistus ir padaryti^ 
didelį “šurum-burum?”

Tai būtų darbo, būtų lenkty- 
i nes mūsų meno chorų, grupių, 
; solistų ir tt. Tani reikėtų pa- 
i skirti tam tikros dovanos, kon- \ 
testai. Tai reikėtų prizai skir- 

; ti pagal meno rūšis. / Tokį mę- 
• nišką pokilį reikėtų ruošti po
rai dienų. Jei negalima porai, 
tai bent vienai dienai—popie
čiui ir vakarui.

Laikas reikėtų skirti šį. pava
sarį. Rūpintis tokiu . dalyku 
reikia Meno Sąjungos vietiniam 
Apskričiui. Pagalvokite, drau
gai ir draugės, apie tai. čia 

'"būtų daug darbo. Bet tas dar-, 
■ bas yra sykiu ir mūsą kultūros 
j darbas, meno darbas. Jėgų 
mes jam jau turime, jas reikia 
išvystyti, įtraukti — jaunimas 
čia turi veikti. LDS jaunuo-

i liai, čia ir jūsų darbas taip pat. 
i • V. Bovinas, Sekr.

ku

Į tas
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J udžiai-Teatras-IYluzika

nereikalingų iš-

Toclel tik tuomet, kaip

Brooklyn, N. Y.

tai kunigija pa- 
prietarais darbi-

“ANT RYTOJ AUS”
Veikalukas “Ant Rytojaus” yra viename ak

te komedija. Jame dalyvauja septynios ypa- 
tos; parašė Benamis.

Veikalukas perstato tikrąjį dabartinės “lais
vos” ir “demokratinės” Lietuvos “didelių” val
dininkų charakterį.

Kada jį skaitai ir įsigilini į jį, tąi taip ir 
“matai” tą tipišką šių dienų Lietuvos valdi
ninkėlių pasipūtimą, tuščią augštų titulavimo- 
si maniją apie savąjį “činą” ir t. t. Net ir 
vyriausias Kauno miesto šunų gaudytojas ir 
tas, kas kelintas žodis, vis didžiuojasi savo 
“čino” didumu.

Būna taip: Bonkaitis, augštas Kauno val
dininkas (kaip ir visi Kauno ir visos Lietu
vos valdininkai), baisiai girtuokliauja. Kau
no smetonlaižiai—Smetonos bernai—apvaikš- 
čioja sukaktuves, kaip kad Bonkaitis sako: 
“Suvarymą į ožio ragą Griniaus socialistinės 
valdžios’ ’—fašistinio perversmo.

Minimam apvaikščiojime per dieną tran
kosi Kauno miesto gatvėmis, paroduoja visi 
Kauno valdininkai ir duchaunos asabos ir bai
siai girtuokliauja. Visi ponai valdininkai iT 
šventikai nusilaka taip, kad ne tik nebežino, 
ką daro, bet nebepažįsta nei savo namų.

Bonkaitis, prisilakęs su savo sėbrais iki ne
tenka sąmonės, išdrasko, išmėto prekes vieno 
krautuvninko. Tame ir kituose darbuose jam 
gelbsti (apart kitų sėbrų) ir Kauno miesto 
vyriausias šunų gaudytojas. Tose orgijose 
tie du “dideli” valdininkai taip sutampa, susi
draugauja, kad abu nakčia pareina į< bonkai- 
čio namus ir abu, nebeturėdami nuovokos, su
gula, ' kur katram papuola. Ryte Bonkaitis, 
pabudęs, raivosi, stena, nepažįsta savo namų 
tūlą laiką, bet. .. persitikrinęs,'jog tikrai ran
dasi savo namuose, niekaip negali prisiminti, 
kur buvo pereitą naktį, ką darė, su kuo drau
gavo ir t. t.

Pro atdaras duris savo miegamam kambaryj 
pamato ką tai gulintį jo lovoje (pats išsimie
gojo ant sofos). Mano, jog jis naktį, eidamas 
namo, su savim parsivedė mergą—paleistuvę 
(matomai tankiai taip būna). O kadangi jo 
pati yra ne kokia ten paprasta Lietuvos mer
ga, ale lenkų kilmės panaitė (kaip ir daug 
Lietuvos valdininkų), tai, suprantama, reikia 
vengti, kad panaitė nepastebėtų, jog Lietuvos 
valdininkas, turėdamas lenkišką panaitę sau 
už pačią, terliotųsi dar ir su lietuvaite, kuri 
(jų supratimu) yra daug žemesnis sutvėrimas, 
negu lenkaitė. Suprantama, Bonkaitis tuomi 
labai susirūpina, kaip prašalinus tą mergą, 
pačiai nepastebėjus.

Bet iš tos bėdos Bonkaitis išsisuka labai 
lengvai, nes kada jis pradeda budinti ir pra
šyti “viešnią” lauk, pasirodo, kad tai būta 
ne “viešnios”, o svečio,—vyriausio šunų gaudy
tojo. Radęs vyrą, o ne moterį, Bonkaitis 
lengviau atsidūsta, bet neilgam...

Kaip, tai gali būti, kad jis Bonkaitis, 
augštas Lietuvos valdininkas, sutapo, su
sidraugavo su “pasmirdusiu” šunų gaudy
toju, ir da ko gero, paguldė jį į savo lovą, par- 
fumais lenkiškos panelės iššlakstytą?...

Klausinėja, grasina nabagą vyriausią šunų 
gaudytoją, bet... pastarasis irgi toks—nieko 
neatsimena, nežino, kas ir kaip atsitiko. Ban
do prisiminti bendrai abu, kur buvo ir ką 
veikė pereitą naktį. Ir abu bendrai nieko ne
gali atsiminti. Pradeda apžiūrinėti vienas an
trą, abu purvini, suodini, kišeniai pilni purvo, 
moteriškų pančiakų, vienas batukas. Mato
mai, iš papratimo dar žinojo, kad reikia vog
ti—dėti į kišenius.

Pagaliaus ateina valdininkams mintis į gal
vą, kad reikia pažiūrėti į šios dienos laikraštį, 
kur, be abejonės, bus kas pors pasakyta, ką 
nusilakę valdininkai mieste padarė pereitą 
naktį. Mat, taip tankiai būna, šaukia tar
naitę ir liepia paduoti tos dienos laikraštį. 
Bet... tarnaitė jau senai laikraščiu nuvalė 
pono purvinus batus, nes paprastai ponas val
dininkas niekad laikraščio neskaito, tik del 
mados ir unaro reikalauja, kad laikraštis būtų . 
ant stalo, kuomet pusryčiauja. Bet šiandie, 
ponas valdininkas bėdoj. .. Pralakęs sąmonę, 
nori laikraščio pagelbos, bet laikraščio nėra...

Tarnaitė, žinodama, kiek ponas valdininkas 
laikraščiu “naudojasi”, paduoda jam seną laik
raštį ir ponas valdininkas griebia jį ir skaito 
"pereitos” nakties žinią apie nužudymą tūlos

moteriškės.’ Abu valdininkai nusigąsta, įtiki
nėja vienas antrą, jog taip ir bus. Iš kur gi 
pas juos kišeniuose atsirado moteriškos pan- 
čiakos, batukas ir tt.

Ateina policistas* su popiera rankoje. Val
dininkai nusigąsta, išsipagirioja ir nej nustoja 
apetito valgyti, kurio nesenai prašė pas len
kišką panytę. (Tik kuomet policistas paaiški
no savo misiją, kad popiera, kurią jis turi ran
koje, yra surašąs tūlo krautuvninko nuostolių, 
kuriuos padarė ponas valdininkas su savo sė
brais pereitą naktį,—baimė kiek atslūgsta, o 
pagalinus, kuomet pradeda teirautis ponai val
dininkai pas policistą apie tas “iš pereitos 
nakties” žinias laikraštyje, apie “įvykusią” 
žmogžudystę, tai policistas pažiūri į laikraštį 
ir, nusijuokęs, paaiškina, jog tai nėra šios die
nos, o dviejų mėnesių senumo laikraštis. Tuo
met ponai valdininkai visai nusiramina ir vi
sus bučiuoja, šoka, džiaugiasi.

Tuomi veikalukas ir baigiasi. Reikia pa
sakyti, kad veikalukas gana vykusiai parašy
tas,—gerai atvaizduoja dabartinius Lietuvos 
valdininkus. Veikiančių ypatų kalbos, judėji
mai ir tipai gerai pritaikyti. Be to, veikalu
kas nedidelis, nedaug tereikia žmonių, scena 
ir drabužiai nesunku pritaikyti, tad ir ma
žiausioj kolonijoj patartina teatrų lošėjams 
suvaidinti komediją “Ant Rytojaus”.

Veikalukas/išleistas ir jį galima gauti A- 
LPMS raštinėj, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. J. D. Sliekas.

“Moteris Gatvėje” — Tinkamas 
Vaidinimui Veikalėlis

(Tąsa iš 3 pusi.)
Tačiaus policija išvaiko susirinkimą ir areš

tuoja Juozą “už komunistinę agitaciją.” Čia, 
parodoma, kokia yra “laisvė” žodžio, kuomet 
paliečia kapitalistų klasės reikalus.

Scena palieka tuščia. Vakaras, sutemsta, 
tuomet ateina čia ir “panelių” j ieškotojai, ku
rie dar gerai gyvena, čia ateiną ir Marė, 
kad užsidirbti ant vakarie(Jčsy savo Marytei 
ir motinai. Jinai čia susitinka su vyru ir ve
das namo.

Trecias Veiksmas
Trečias veiksmas vėl tame pačiame kamba

ryje, kaip kad buvo pirmame, čia Marė jau 
ne viena. Ji išleidžia vyrą ir maldauja jo 
malonės—daugiau pinigų.

Gavusi pinigų Marė parneša motinai ir Ma
rytei vakarienės, o pati vėl jau ruošiasi “dar
ban.” Jai reikia dar* užsidirbti už gesą už
simokėti ir nusipirkti suknelę. Tris dolerius 

i ji jau gavo, tai kad dar porą kartų išeis, tuo
met jai užteks maistui ir už gesą. Paskiaus, 
ant suknelės, tai tuomet jau galės mesti tą “ 
užsiėmimą. Pro ašaras ji vėl eina meilintis 
vyrams.

Bet ir čia nelaimė. Tuojaus ją pasigauna 
policija. Mat, policija turi gauti kyšius ir iš 
prostitucijos. Policistas ją atsiveja į namus 
ir jau būtų areštavęs. Bet doleris, kurį Ma
rė savo krauju uždirbo, paduotas į policisto 
saują, Marei leidžia vaikštinėti. Vadinasi, pa
ti policija palaiko ir apsaugoja prostituciją, 
bet jai turi tekti dalis tų pinigų, kuriuos tos 
nelaimingos moterys veik savo krauju uždirba.

Šioje vietoje Marė pergyvena kitą krizį. Jos .. 
uždirbtų pinigų jau veik neliko, policija ją 
gaudo ir atima pinigus. Tas paskutinis laips
nis jai nepasiseka, šioje valandoje jinai pra- 

, deda galvoti apie kitą ateitį. Suranda Be
darbių Tarybos komisijos paliktą blanką, ku
rioje prašoma pasirašyti po reikalavimu so- 
cialės apdraudos. Dabar Marė tą reikalavimą 
jau perskito, gerai pagalvoja. Jinai—gavus
tas visas gyvenimo lekcijas—šiuo laiku jau sė
dasi ir pasirašo bedarbių reikalavimą, pasiža
da eiti ir kovoti su bedarbiais, del socialės 
apdraudos bedarbams.

Tai toks turinys veikalėlio “Moteris Gat
vėje.” čia mes nelietėme kritiškąsias .puses, 
nes rašinėlis ir taip jau ilgokas. Veikalas 
patartina vaidinti kiekvienai kolonijai. Jam 
vaidylų reikalinga apie 13. Kiti tik praei
viai. Kai kurie gali vaidinti net po dvi roles. 
Perstatymas veikalo nėra sunkus. Scena nėra 
paini. Union Aikštei galima naudoti bile sce
ną, kuri rodo lauką pusę, turi medžių išvaizdą.^ 
Veikalas yra parašytas 'šių dienų klausimu. 
Tai, kas jame vaidinama, yra tikri vaizdai šių 
dienų gyvenimo. ,

B'

CLEVELAND, OHIO
Iš ALDLD. 22 Kuopos Susi

rinkimo 
t 

Gruodžio 12 dieną įvyko 
ALDLD 22 kuopos šusirinki-

mas. Šis susirinkimas buvo 
metinis, tačiaus -narių nelabai 
skaitlingai atsilankė. Mato
mai, kad nekurie nariai dar 
neįvertina savo organizacijos 
susirinkimų svarbą.

Negalima sakyti, kad nariai
nežinojo apie susirinkimą. Ji e Juozas Petrauskas.

žinojo, nes spaudoje ir asme- 
niai buvo nariams pranešta, 
kad susirinkimas įvyksta ir 
yra metinis. Toks narių atsi- 
nešimas /nėra geras, nes' taip 
visas darbas susideda ant ke
lių draugų pečių.

Susirinkime išrinkta valdy
ba šiems metams (1934). Pir
mininku išrinkta J. Jakaitis, 
protok. sekretorium— J. Pe 
trauskas, finansų sekret.y—J. 
Raulinaitis, iždininku—Jonas 
Stupeika, korespondentu -r~

Kalėdų įvairumai ir įspūdžiai
WATERBURY, Conn.— Be

siartinant kalėdoms nors ir 
buvo papuošti krautuvių lan
gai ir prikrauta visokių gery
bių, bet jie ir jų savininkai be 
linksmumo. Jie jautė bedar
bės vaisius už pereitus kelis 
metus, o šiemet dar labiau ta 
bedarbė «. pablogėjo, nes apie 
40 nuoš. viskas kainuoja dau
giau, kaip pereitais metais. Gi 
darbininkų algos sumažėjo.

Nors gatvėmis vaikštinėjo, 
I pečiais braukydami vieni ki
tus, šimtai ir tūkstančiai žmo
nių. Jų širdys geide daug ko 
—žiūrinėjo į langus, kuriuose 
jie mate įvairiausių daiktų, 
kurie jiems reikalingi. Jie 
svajojo, mąstė, kad jie galėtų 
ką pirkti savo draugams, gi
minėms. Bet pasigraibius po 
kišenius, nesirado tų roose- 
veltinių “varnų”—pinigų. (Čia 
dolerius vadina varnom.)

Tie darbininkai, kurie nega
li pirktis jiems reikalingų 
daiktų, eina toliaus. Kiti kei
kia šia tvarka, kiti savo nelai
mę, kad jie negali gauti dar
bo ir tt. Vienok dar ir tuo 
laiku yra žmonių, kurie perka 
ir turi perdaug, kuomet kiti 
badauja.

Pažiūrėjus į smulkius
nierius, tai jie taip pat vargs
ta, kaip kad darbininkai. Dau
gelis jų jau išėję iš biznio i• 
bedarbių eiles. Juos slegia 
didysis kapitalas ir biznis. 
Ateitis bus dar sunkesne po į
kelių metų. Daug mažųjų j pistų Partijos 
biznierėlių dar išeis i bbdarbių | kovotojas. už darbininkų kla- 
eiles. Jų padėtis pasidarys j sės reikalus draugas S. Pie- 
sunkesnė. ' j tans.

Tačiaus tie darbininkai—j Draugas Pietaris buvo vic- 
j smulkūs biznieriai dažniausia jnas kš geriausių veikėjų šioje 
paremia 
tvarką, kuri 
laimę. Jie 
darbininkų 
nistų Partiją ir Sovietų Sąjun
gą. Tai, žinoma, i 
labai daug jų yra, 
mato tai, kas jų laukia.

Daugiausia toki smulkūs

niekas nežino. Bet kad tas 
“kūdikėlis” yra “brangiau
sias,” tai tikra tiesa. Kunigi
ja jau milionus ir bilionus do
lerių susidėjo už ta “kūdikė
lį.” žmonijai jisai taip pat 
labai brangiai atsieina.

Kunigija tą “kūdikėlį.” ir 
laikysis tol, kol darbininkai 
nepadarys taip, kaip jie pada
rė Rusijoj 1917 metais. Mat, 
tas “kūdikėlis” kunigijai daro 
labai gerus pelnus.

Kunigai ir ’ visokį vyskupai 
darbininkus aplupa visais at
žvilgiais. Jie ima iš savo ti
kinčiųjų už pamaldas, mišias, 
išpažintis, vestuves, krikštus ir 
daugelį kitų 
mislu.

Labiausia, 
laiko su tais
ninku klasę tamsybėje ir pa
deda ją kapitalistams išnau
doti, 
darbininkai paims galią į sa
vo rankas, tai tada jie galės 
šviestis, tada jie pamatys, kad i 
bažnyčia juos tik apgaudinė
ja.

Kad tai greičiau pasiekti, 
tai darbininkams reikia orga
nizuotis į klasines organizaci
jas ir kovoti, kad greičiau nų-

biz-I vertus tą kapitalistinę kultū
ra. ' Bemokslis,v

WILKES BARRE, PA.
Gruodžio 30 d. mirė Komu

na rys ir senas

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa- 

} togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

PRIEINAMOS KAINOS
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai! 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROADWAY, NEW YORK - -

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. K1SHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.apielinkėje. ‘ Nors d. Pietaris 
per ilgus metus buvo silpnos 
sveikatos ir tankiai sirgdavo, 

1 bet kaip greit pasikeldavo, 
taip greitai stodavo i darbą ir 

ne visi bet visuomet daugiau nuveikė už 
kurie neį- 1 jaunus, sveikus ir tvirtus kitus 

draugus.
Wilkesbarrieciai neteko se- 

‘r geriausio 
V. Glaubičius.

kapitalizmą ir šią 
ir jiems neša ne
kartais niekina 

j u d ė j i m ą—K o m u - !
KOMPANIJA

3

3

PRANEŠIMAI IS KITUR Brooklyn, N. Y.

(NC

Tenais eina

kapitalistinė “kultu
Kritikas.

Rast. J. Gimeitis.

Sekr. M. O. R.

NOTARY 
PUBLIC

priviso 
kurios susi -

sau-
Kli-
Rd.
nes

* * *
dienoje, einant pro 

pasigirdo

vertelgos priešingi darbininkų niausio bolševiko ii 
, tai kad jie yra la- veikėjo.

Pirmos klases anglis, goriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

TclAZ0^i1^"Si^66' tru-ember coal co.

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

kare, 29 Endicott St.
Visos nares dalyvaukite, nes 

svarbių reikalų aptarti.
Fin. Sekr. D. Lukienė.

pigiau ir
To deltos 

mažąjį

DETROIT, MICHIGAN
T.D.A. Karolio Požėlos susirinki

mas įvyks 8 dieną sausio, 7:30 vai. 
vakare. Draugijų svetainėje, 3600 
Ve r no r Highway.

Kiekvienas narys privalo pribūt 
susisirinkiman laiku ir atsivest nau
jų .narių.

WORCESTER, MASS.
L.D.S.A. 2 kuopos susirinkimas 

klasinius santi- ; įvyks 9-tą dieną sausio, 8 vai.

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

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Taut. Bendrovė (Lietuvių 

Svetainės Bendrovė) rengia metinį 
bankietą ir šokius šeštadienį, 6 sau
sio, Lietuvių Svetainėj, 315 Clinton 
Street. Įžanga į vakarienę ir šo
kius—$1.00; vien tik į šokius—25c.

Kviečia visus Rengėjai.

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro.

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48 kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks pirmadienį, 8 <1. 
šio, 7:30 vai. vakare, draugo 
maičio namuose, 117 Steamboat

Draugai, atsilankykite laiku, 
bus svarbus susirinkimas, bus
duotas pereitų metų raportas. Visi 
nariai turi dalyvauti ir atsivest aau 
ju nariu.

Org. F. K.

•; Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St., r

judėjimui 
bai atsilikę progrese—suprati- j 
mc. Jie apimti tos ideologi
jos, kad jie galės tapti kapi
talistais, kad jų diena dari 
ateina. Jie neturi laiko ir ne- j 
siima pagalvoti apie politinę j 
ekonomiją ir 
kius. Jie nežino tai. kad jei 
vienas biznierius kyla, tai ke
li puola.

Del to savo individualizmo 
jie ir yra priešingi darbinin
kų judėjimui, kuris gali ir jų 
padėtį pataisyti.

Kitokia padėtis matėsi di
delėse krautuvėse. Tenais 
prekės pigesnes, tenais patar
navimas, daugiau dalykų, dau
giau pasirinkimo ir aptarnavi- 

Tai gali padaryti tik di- 
krautu- 

turti ilgieji,

mo.
dėsės kapitalistinės 
ves.
nes jiems patogiau, bet eina ir
darbininkai, . nes

i daugiau visko yra. 
krautuvės ir stumia 
biznį iš kelio.

* * *
Waterburyje dabar 

daugelis alinių. Kai 
neturi daugiau, kaip po vieną 
kostumerį. Tai jų likimas nė
ra labai šviesus. Kai kurios 
krautuvės, Jturios yra didelių 
kompanijų, tai; pardavinėja ir 
degtinę.

Tai vis 
ra.”

HARTFORRD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas I 

įvyks 8 dieną sausio, 7:30 vai. vaka
re, 57 Park St.

Visi draugai ir draugės malonėki
te dalyvauti virš minėtoj vietoj ir 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų aptarti, taipgi' išgirsim raportą Į 
nuo konferencijos delegatų.

Sekr. J. Rudzinskas.
(5-6)

|

TEL. STAGG 
2*5043

i.

MATHEW SALLAS

UNDERTAKERS Ml) EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu 

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Taip pat išrinkta kelios pa
stovios komisijos. Išrinkta de
legatai į metinę konferenciją, 
kuri’ įvyko 1 dieną sausio.

Taip pat šiame susirinkime 
įstojo nauji nariai: Kazys 
Taupas, P. Gineikis ir Vincas 
Valentikonis. Tai girtinas da
lykas, kad gaunama naujų na
rių.

Priimta, protesto rezoliuci
ja, reikalaujanti paliuosuoti 
Scottsboro jaunuolius.

Kitas susirinkimas ALDLD. 
22 kuopos įvyks 9 dieną sau-

Kalėdų
Juozapo bažnyčią, 
lietuvių kunigo balsas: “Svei
kas, Jėzau mažiausias, kūdikė
li brangiausias.”

Tokio Jėzaus, apie kurį ku
nigija jau arti du tūkstančiai 
metų gieda, visai nėra ir jo

šio. Tad visi draugai ir drau
gės • dalyvaukite susirinkime. 
Reikia mestis visiems darban, 
todėl reikia ir susirinkimuose 
dalyvauti.

Koresp.
Juozas Petrauskas.

PLYMOUTH, PA.
A..L.D.L.D. 79-tos kuopos ir L.D. 

S. A. 53-čios kuopos susirinkimas 
įvyks antradienj, sausio 9 dieną, drg. 
Stravinsko svetainėje, 7 vai. vakare.

Mes buvom nutapę susivienyti, ir 
tą dalyką reikia dabar išpildyt. Tad, 
draugai, malonėkite būt laiku ir 
skaitlingai atsilankyti, nes sykiu 
reikės ir nauja valdyba išrinkti, ir 
delegatus j 12-to apskričio konfe
renciją.

Mea

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
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“Gerai. Aš tau giedosiu žodžius sy
kiu su meliodįja, t^i tu greičiau išmok
si.”

Eina susiglaudę prie vienas kito ir 
bedarbis jam surgina Internacionalą.

Porą sykių perdainavus, jo draugas 
bando, bet dar vis nesiklijuoja.

Atsiduria ir prie Tryliktos gatvės. Dai
rosi, kur galėtų rastis ta bedarbių tary
ba. Praėjus išilginę D gatvę, pamato 
lange iškabą su Tarybos užrašu.

Nieko nelaukdami, mauna į vidų. Ten 
randa kelis vyrus, porą moterų ir treje
tą vaikų. Tie, pamatę naujus atsilan- 
kytojus, tuojaus prieina ir mandagiai už
klausia, su kokiu reikalu atsilankę.

“Ar tai dar reikia klausti, su kokiu 
reikalu atėjome? Visi, kurie čia ateina, 
ateina su vienu ir tuo pačiu reikalu...”

Bedarbio draugas, lyg užsidegusiai ka
poja žodžiais prieš klausėją.

“Ne draugai. Mes atlikinėjame dau
gelį skirtingų pareigų; už tai darbinin
kai ir bedarbiai pas mus atsjlanko su 
skirtingais reikalais. Jei dar nežinote, 
aš jums papasakosiu nekurias mūsų už
duotis: Mes stengiame^ sulaikyti išmeti
mą bedarbių iš namų už nemokėjimą 
randų ir sulaikome. Mes išreikalauja
me uždirbtą darbininko mokestį, jei darb
davys atsisako mokėti. Mes išreikalau
jame bedarbio įmokėtus pinigus iš darbų 
sujieškojimo agentūrų, jei agentūra ne
suranda darbo arba pameluoja apie dar
bo sąlygas. Mes einame į pikieto eiles, 
kur darbininkai sustreikuoja prieš algų 
kapojimą ar prieš nepakenčiamas darbo 
sąlygas. Mes demonstruojame skurdą, 
badą viešai ir reikalaujame tuoj autinės 
pagelbos iš federalės, valstijinės ir mies
to valdžios. Mes
pagelbą, jau nuo bado su. mirčia kovo
jantiems.

“Mes kviečiame 
bins, nepaisant jų tikybos, rasės nei po
litinių pažvalgų, į1 vienybę prieš pavojų 
kančių, prieš nedateklių, skurdą, ligas,— 
žodžiu sakant, už gyvybę.”

Bedarbiui ir jo draugui beklausant net 
burnos išdžiūvo. Iš pradžių stebėjosi, 
kaip tai 'galima užsiimti taip labai sun
kiu darbu ir tiek daug ant pečių tokios 
mažiukės grupės.

“Draugai,” lyg nedrąsiai ištarė bedar
bio draugas, “mes atėjome, kad prisidė
jus prie jūsų grupės....”
- “Labai linksma girdėti. O kur gyve
nate?” '

“Šėtrose, čia pat, ant upės kranto.” 
“Klausykit, draugai. Hoovervillis at

budo! Tas užkeiktas kampelis, ką mus 
su pagaliais vijo šalin ir periškadij$ be
darbių organizavimui. Dabar matome, 
du, įsivaizdinkite, DU patys atėjo prisi
dėti prie mūsų.”

“Aš buvau vienas iš didžiausių niekšų. 
Aš pirmas eidavau demoralizuoti pradė-

(Daugiau bus)

Iš Miško Darbininkų 
Gyvenimo

(Tąsa)
“Nieko... Mes ten buvome susirinkę 

kiekvienas su savo reikalu, tai yra, gauti 
kas sau vietą pernakvot ir pavalgyt, o su 
anais—trauk velniai. Už tai mes ir grū- 

. domės, kaip gyvuliai, už viens kito, kad 
priėjus. Iš patyrimo buvo žinota, kad 
tik parinktieji ir pirmiausiai prisigrūdę 
gauna vietas, o reštas atstumiama.”

“Oh, kokią didelę klaidą daro darbinin
kai ir palikę bedarbiais nesueina į pažin
tį. Juk visų, kaip vieno yra reikalai vie
nodi. Viši, kaip vienas, atsilankė tuo pa
čiu tikslu ir į vienas kitą žiūri su kokia 
tai neapykanta.

“O... aš negaliu išsireikšti, kaip bjaurų 
aš matau ignorantiškumą, nuomonių pa
siskirstymą del taip labai’vienodo reika
lo.”

7 “Taip, drauge. Sunkus darbas supuo- 
lęs ant susipratusių - darbininkų pečių, 
šviesti atsilikusius.”

“Nesunkus,—darbas lengvas ir malo
nus. Prieš valandą laiko tu man būtum 
papasakojęs, kad tu nekaltai gavai užva
žiuoti per šoną, tai aš būčiau turėjęs 
gardaus juoko, kaipo iš melagiaus, kad 
policistas gavo išdykusį priešginą apval
dyti. Bet dabar, dabar mano kraujas už
kaito. Tavo perkęsti skausmai dabar 
mane kamuoja. Va, del ko aš sakau, kad 
žmonės darbininkai turi tikėt, kuomet 
yra sakoma, kad pavieniai mes nieko ne
reiškiame. Turi tikėt, kad organizaci
joj galybė...

“Žinai ką, eime jieškoti centro organi
zacijos ir pristokime.”
. “Būtų gerai. Į kokią organizaciją, ma
nai pristosime?”

“Aš žinau,” bedarbio draugas, grios- 
damas kišenius, tarė “žinau, kad gavau, 
bet ar tik nebūsiu numetęs, kaip ir visus 
bolševikų atsišaukimus. Būdavo, tik 

Jaukiu iki paduos o paskui tuoj sudras
kydavau ir užteršdavau gatvę arba as
lą. Buvau didelis žioplys; net man sar
mata prisipažinti.”

“Ar ką nors gavai nuo bolševikų?”
“Visai ne. Man davė bedarbis; tokis 

kaip mes, mano asmeninis pažįstamas, tik 
jis priklausė į “Bedarbių Tarybą”. To la
pelio neskaičiau, bet nenorėjau įžeisti ir 
prie jo sudraskyti, tai maniau, kad įsi
dėjau į kišenių. Pamenu^ kalbėtojas 
kvietė ateiti ant Rytinės Tryliktos gat
vės, bet numerio tai neatsimenu.”

“Bile tik žinai, ant kurios gatvės, o 
rasti, tar rasime.”

Eina linkui Tryliktos gatvės, koja ko
jon. Bedarbio draugą naujos mintys di
deliai permainė. Beviltė jį apleido; vei
de buvo matytis pasiryžimas, per lūpas 
švilpino kareivišką maršą.

“Ar tu moki Internacionalą?”—klausė 
bedarbio.

“Moku... tai ką?”
“Pašvilpauk man jo meliodiją, o pas

kui pasakyk žodžius. Būtinai turiu iš
mokt Internacionalą.”

išreikalaujame greitą

darbininkus ir bedar-

SUSIVIENIJIMO VAKARIENE
• RENGIA L.D.S.A. 1-ma KUOPA IR A.L.D.L.D. 1-ma KUOPA 
MERGINŲ SEKSTETAS IR.* A. KLI MIUTĖ DALYVAUS PROGRAMOJE

LAISVES 
SVETAINĖJE 
46 Ten Eyck St. 

BROOKLYN *

SEKMADIENĮ

Sausio-January, 1934

A. BALČIŪNO,
Jr., Orkestrą 

Įžanga 75 centai 
Iš anksto 65 centai

STIRNIENOS VAKARIENE
Tai naujienybė, todėl kiekvienas pasirūpinkite tos naujienybės paragauti. 

Iš anksto įsigykite tikietus
Durys atdaros 6 vai. vakare
Vakarienė bus 7 vai. vakare

Šokiai prieš ir po Vakarienei 
Vien tik Šokiam Įžanga 25c

Tai toks darbininkų gyve~[ 
nimas. O kiek jų miršta nuo 
tokių nelaimių, apie tai niekas 
nesirūpina ir nepaiso. Tais 
reikalais turi rūpintis patys 
darbininkai. Reikia organi
zuotis ir kovoti.

Miško Vergas.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
FORT WILLIAMS, Ont. —- 

“Po ilgos ir sunkios kovos miš- 
j ko darbininkų streikas paga- 
iliaus likviduotas . darbininku i . ' -•
i naudai. Daugelis darbininkų 
j su pakilusiu ūpu lauke 
j dienos, kuomet 
grįžti atgal į mišką ir galės 
užsidirbti nors ubagišką pra
gyvenimą. Bet ir ta “laime” 
ne visiems teks naudotis.

Gruodžio 19 d. keletas day- 
I bininkų jau išėjo į mišką. Ke- 
1 lionė labai kebli, paini, neži 
I noma. 'Reikia eiti per Supe
rior ežerą apie 40 mylių visai 
nežinomais keliais. Ir šie v,
draugai, išėję i miškus, pakly- Sergančiu Vyry ir Motery 
do. Jie vaikščiojo apie 2 die- 

Inas ir naktis be jokio poilsio 
ir nevalgę.

Oras buvo labai šaltas, kai 
kurie darbininkai negalėjo ei
ti, neteko jėgų ir išsiskyrę nuo 
savo draugų dideliame pusny
je. Tik vienam darbininkui 
pasisekė išeiti po daugelio 
klaidžiojimų i miestelį Nipi- 
gan. Jisai čia pranešė 
jai apie tą helaimingą 
kitų darbininkų.

Policija, pasikinkiusi

BROOKLYN LABOR LYCEUM

e visokius
Įtaikome

G a m i narni 
valgius ir j 
pagal lietuvių^skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

jiems
tos 

teks J

polici- 
padėtį

šunis, 
leidosi leidosi jieškoti keliau
ninku po ežerą ir apie įvai
rias salas (mat, ežeras dabar 
užšalęs). Ir po keliolikos va
landų jieškojimo, policija ra
do darbininkus, mirštančius i 
nuo šalčio ir bado. Vienas iš!I 
darbininkų jau buvo visai su-| 
šalęs, o kitas jau mažai gyvas; 
ir vargu galės būt išgelbėtas. 
Kiti, kurie pasiekė kempes, 
tai jau veik be jėgų. Jie pa
sakoja savo kelionę ir vargus.

Gruodžio 20 d. ir man teko 
važiuoti j mišką su šimtu ki
tų darbininkų į tas pačias 
kempes. Mes važiavome trau
kiniu kol galėjome, paskiąus, 
išlipę naktį iš traukinio (apie 
10 vai.), susikūrėme ugnį ir 
laukėme ryto. Paskiaus ėjo
me į kempes ir čionai papa
sakojo darbininkai apie tų 
draugų nelaimę.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44111 St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
«• Telefonas Lackawanna 4-2180

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS 

----------- --------------------- 1—
20 St. James St. East

Tel. IIArbour 3424

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Įnman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Graborius (Undertaker)

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

LAUK-TUVIŲ DIREKTORIUS į 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 

i ant visokių kapinių; parsamdo au-1 
į tomobilius ir karietas veselijoms, | 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams |

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y,

Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio -Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyripiai, Serumų 
čieflų ĮšmirkStimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA ' /

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI [ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

bei

DR. 7.9 NS
i 10 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

O Sekrnadieniąįs 9 A. M. rki 4 P. M.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

' BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
kllnike).

LIGOS: Odos, kratijo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskaustfiįs gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10! ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10,' ryto iki 2 po pietų 
113 W."42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway | ir 6*h Avenue

XDAV Pasitarimai ir $i»>OO 
"UH I egzaminavimas

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c j 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) I Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS IŠ RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt .700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentų naudojamų padarymui ei- 
.garėtų. Seniausia tabako išdirbyste New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki $£>.00.
. Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 
ir akuratnai. >

Specialias nuolaidas duodame restaucaciįom.
L. GRAYEFSKY, 

172. Avenue, B, New York City. Tel. Alg. 4-1836
'  (tarpe 10 ir 11 Sts.)

Phone STagg 2-6497
Hours 10 A. M. to 10 P. M.
Sunday 10 A. M. to 5 P. M. 

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

367 BROADWAY, bet. Hooper & Keap Sts., BROOKLYN, N. Y. 
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Wawing 25c
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE Už $2-50
Per vieną menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

mus už $2.50 Panedėliais, Utarninkais ir seredomis.
Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Dr. HERMAN MENDLOtYSTZ
Praneša visuomenei* jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Nedėliomis
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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NEW YORKO K APIELINKES ŽINIOS
i ' 1 * 1 • » , '

ĮVAIRIOS ŽINIOS Į Bus Rodomas Coras Judis ra. Ir negana to. Net užbaig- Šį Vakarą Bus LDSA l Kp 
ti saVo darbą, į svarbiausią 
metinį susirinkimą, neatėjo,,

$54,000 Kaucija už Revoliu
cinius Unijos Vadus

Yorke greitai bus kuriame reikėjo išduoti r.apor-

kolonijų. Būrį draugų atsive
žė P. Bųknys iš Brooklyno. 
Kur tik nepažvelgsi, tai buvo 
svečių, apart Brooklyno, cliff- 
sidiečių, newarkiečių. linde- 
nįečių ir iš kitų kolonijų.

Skaitlingiausią minią sve
čių sudarė, tai ne kas kitas, 
kaip mūsų geriausi kaimynai 
lindeniečiai. Apie programą 

j ir vakarienę, jos gardumą, ar
svetainėje įvyksta i Kei Bmą, palieku ja^yt Ban

gos choro korespondentui.

RADIO-SIANDIEN

Draugiškas Parengimas

WMCA-570 ’Kc
11:30 A. M.—Italian Program
12:00—Haring Orch.; Jerry

Baker Tenor
12:15 P. M.—Chuck Richaids,

30—Capps Players
15—Mimi Hostin, Song.;
45—Jack Davis, Baritone
30—Gertrude Thomas, Songs 

Black Orch.

Songs i

Ryan and Noblette. Comedy; 
Senator Fishface, Comedian; 
Hillbilly Group

WOR— 710 Kc.
Byron Holiday, Songs

3
3:45 P. M‘..
4:30—Krickett Orch.
6:30—Berger Orch.
7:30—Little Symphony Orch., 
Philip James, Conductor

9:15—Bestor Orch.
10:00—Leonore Leonard, Bongs 
10:15—Piano Duo 
10:30—Organ Recital 
11:0()—Weather Report 
11:02—Tremaine Orch.
11:30—Coleman Orch. 
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc
5:30 P. M.—Neil Sisters^ Songs 
7:00—John Herrick, Softg$ 

10:30—Kyte Orch.
i i :00—Barn Dance 
’.2:00—Martin Orch.

WNYC-8J0 Kc.
1:15 P. M.—Opera Matinee 
3:30—Queens Players 
4 :0()—Clef Quartet 
4:15—Tom Halligan, Tenor

WABC—860 Kc.
2:30 P. M.—Dance Orch.
3:00—Round Towne rs Quartet 
4:00—Dance Orch.
7:15—Tito Guizar, Tenor
9:00—Philadelphia Studio Orch.

11:00—Lombardo Orch. t 
11:30—Arnheim Orch.
12:00—Gray Orch.

domas judis “Hell on Earth” 
(Pragaras ant žemės), tai vie
natinis judis. gamintas ne So- 

I vietų Sąjungoje, kuris yra 
i griežtai prieškarinio turinio.
Jame vaiduojama 1914 metų 
karas.

Jau tūlas laikas tąso po teis-| 
mus 28-nis 
tos 
dus: I. Potash, Jack Schnei
der, M. Laube, O. L. Milief ir 
kitus tik todėl, kad jie nuo-į 
širdžiai gynė darbininkų rei
kalus. Kapitalistinis teisėjas 
Knox juos paliuosavo tik po 
554,000 kauciją, 
gias tuos darbininkų 
teisti vasario mėnesį. 
liuCinių darbininkų 
ateiti Tarptautiniam 
ninku Apsigynimui į pagelbą. 
kad galėtų išvaduoti tuos dar-'cjjog; New Yorko darbininkų 
bininkus iš leakcinės unijos ii j organizacijos privalo sukelti 
kapitalistų valdžios suokalbio. ■ $3 noo, • Sllb,.uskime visi dar- 

Kaip “Lengva” Gauti Tuos an’
Viešus Darbus

Vienas bedarbis 
kas rašo “Daily 
Aš žinojau, kad 
va gauti vieną 
darbų, kuriuos 
siūlo bedarbiams, 
niau gauti, arba nors parody
ti kitiems darbininkams tą, 
kaip tas “lengva”. Ryto 2 
valandą aš jau stovėjau eilėje j 
prie registravimų viešų darbų | 
raštinės, prie sienos Armory! 
namo ant Kingsbridge kelio, i 
Bedarbių vis rinkosi daugiau 
ir daugiau.

Po 7 valandų stovėjimo ir 
drabėjimo, tąi yra 9 vai. ryto,; įVyk0 
atėjo ponai ir bedarbiai pra- ?■ 
dėjo povaliai tslinkti į Armory (juoįį raportai iš pereitų metų 

veikimo. Taip pat su šiuo su
sirinkimu prasidėjo LDS va
jus už naujus narius.

. ( Bet kas nuveikta? 
as. turėjome tuščiom,s, pradžia jau padaryta. 
n3™?'. , . .. įgauta 3 aplikantai Į LDS su-
darbminko pasakojimas. . skyri > ir 5 j vaikų 
rysk.a. parodo kmp!skvri Tai gera pradžia. Ta-

2________ . maus į sį svarbų susirinkimą
n v n n» i neperdaugiausia nariu atsilan- 
Ribų Komun. Centro Biuras kė. Reikėtų gyviau nariams j 
Numaskuoja Prisidengėlius !lank-vti savo organizacijos su-

, sinnkimus.
Kalbant apie valdybos ra

portus, apie metų kuopos vei
kimą, tik protokolų sekretorė 
išdavė tinkamą raportą. Jos 
raporte paaiškėjo, kiek kuopa 
laikė susirinkimų, kur dalyva
vo, ką veikė ir tt.

Pirmininkas raporto ‘ neturė- 
jiP|jo. Gal todėl, kad didžiumą

i laiko pereitą metą del ligos 
negalėjo dalyvauti susirinki
muose ir kuopos veikime. Bet 
čia reikia tarti žodis ir apie 
kitus valdybos narius. Šis su
sirinkimas buvo metinis, ja
me4 dar tarnauja pereitų metų 
valdyba ir perduoda visus rei
kalus naujai išrinktai valdy- 

*. Bet kaip įvyko?
Draugas J. Kairys, buvęs.

‘ * i nepa-1 
Naujai išrinktas iždi-

Industrinės Ada-
Darbininkų Unijos

tik

Darbininkai kalba vo
kiečių. anglų ir francūzų kal
bomis ir kovoja savo tarpe. 

( I Negras darbininkas, kuris ži
no visas tas kalbas, išaiškina 
jiems dalykus ir karo priežas-

padėtis ir 
mokesčiais.

mokesčiai 
tik sausio

Vadinasi, del finan- 
apsileidimo. 

tapti suspen- 
Paskiaus d. Andziulis

pirmininkui. • ;kadDabar re n 
vadus 
Revo- 

pareiga
Darbi-

darbimn- 
Workeryje.” 
netaip leng- 

iš 4,000,000 
Roosevelt as 
bet suma-

Žinutės iš Darbininkų Kovu
Jau mažai laiko liko iki vi

sos šalies bedarbių konfoi‘en-

Majoras LaGuardia derasi 
i su požeminių traukinių, eleva
torių ir karų kompanijomis ir 
rengiasi pakelti važinėiimo 
kainą iki 7 centų. Darbinin
kai privalo prisirengti ir at- 

; remti tą žygį.

vidų, kur juos registravo prie 
darbų. Mus buvo apie 3,000 
žmonių, bet užsiregisfruot ga
vo progą tik 500. o kiti, jų, 
tarpe 
grįžti

Šis 
labai 
“lengva

Kas Naujo Tarp 
Lietuvių

Iš IDS 1 Kp. Susirinkimo
Sausio-4 d. LDS 1 kuopos 

metinis » susirinkimas. 
Šiame susirinkime reikėjo iš-

tas n* darbas pervesii kitam 
sekretoriui P. Šolomskui. 
nansų knygos perduota 
per kitą draugą.

Tokia pat
kuopos narių 
Gruodžio mėnesio 
pasiųsta į Centrą 
mėnesį, 
sų sekretoriaus1
gali net nariai 
duoti, 
skundžiasi 
jo moteris, kuri serga, negau
na blankų. Draugė taip ap
leidžia savo pareigas, kad pa- 
skiaus 'riet jaii gėdinasi pasi
rodyti prieš susirinkimą.

■ Tai ve, kaip kai kurių drau
gų bei draugių apleidimas or
ganizacijos reikalų eina. Vaiz-j 
duokitės, kas galėtų būti, jei 
tokios draugės bei draugai už-

• imtų svarbesnę vietą, sakysi-Į t,’ 
me, LDS Centro sekretorės ? j 
Nereikėtų daug kalbėti apie* 
draugus, kurie negaliu darbo 
atlikti, bet d. Visockjenė yra*į 
raštinės lavinta darbininkė. 
Jinai gali tą darbą atlikti. Na, 
o jei jau negali, jei serga, dir-1 
ba. tai atsakomingi draugai ALDLD, BrOOklyHO Ddega- 
kartais net telegramomis pra
neša savo padėtį ir dalyką 
perveda kitiems tinkamai. Kol 
kas tų priežasčių d. Visockie- 
nė, rodos, neturėjo.

Todėl ši draugiška kriti
ka tegul būna ir kitiems drau
gams. Mes turiirie įsitikinti, 
kad darbininkams ju organi- U va^ Į'yto. 
zacijų* darbas yra svarbesnis,! delegatai, kurie važiuos trau-

“Laisvės
LDSA 1 kuopos draugią ren
giamas ' draugiškas parengi- 
mas. Pradžia 7 vai. vakare. ! Grcilu laiku mes- 
šiame parengime bus gero! thiečiai. neteksime iš savo tar- 
maisto. Programą pildys pati j P? Keros L.
publika, tai gerai prašome pri-' kul ’ aP*e 1” 
sirengti. | šį parengimą Įžan
ga • veltui. Prašome visus drau
gus ir drauges skaitlingai at 
silankyti.

važiuoja i Sovietų 
Draugė Civinskienė 
kaus darbo

1 klausė .prie visų

4-
6:00-
6:45—Fallon Orch.

00—Sports—Clem McCarthy
15—Elizabeth Gutman, Songs
30-
30

■Maxine Lash, Songs 
Ozark Mountaineer.,

Remkite T.D.A. Bazarą

Taip, 
Jau

Jungtinių Valstijų Komums-' 
tų Partijos rusų frakcijų Cen
tro Biuras “Novy Mirė” pa
darė pareiškimą apie apgavi
kišką “Russky Golos” pozici
ją. Kiek laiko atgal “Russky 
Goloso” leidėjai apgavimui i 
masių pasiskelbė esą “span-j 
dos kolchozas.” žinoma, jie! 
tą padarė del didesnio biznio • 
ir mes jau tada “Laisvėje” ra
šėme, kad tai isvirkščia& kol
chozas. Dabar rusų draugų 
Centro Biuras nurodo, kad 
“Russky Golos” neatsirube- 
žiavo nuo pirmesnės taiksty- 
tojų ir smulkiai buržuazinės 
pozicijos, kad jis tokis patsai 
pasiliko, tik nauja skraiste ■ kai. 
prisidengė. “Russky Golos”: \ 
niekados nekovojo prieš Ame- •' iždininkas^ susirinkime 
rikos imperializmą, jis neko- sir°dė. .. ...... rT„ ----
voja ir prieš N.R.A.,’ o prie- ninkas taip pat kur tai išvyko, 
šingai N.R.A. arelį patsai už-1 Na, o kaip pasielgė f finansų 
•situpde. Jis niekados nešau-.^kretorė? Dar blogiau. Ga- 
kia darbininkus į demonstra-j kma pasakyti, kad LĮ)S. orga-1 
cijas, bet tik rekorduoja ^ą 
kas įvyko arba įvyks—bešališ
kai, visiems geras būdamas.

C ivinskie- 
sausio iš- 
Są jungą, 
yra sun-

darbininkė, pri
musų darbi-: 

įninkiškų organizacijų ir veik-J
į dama jose padėjo.

Jai išvažiuojant visos maši-
I nes organizacijos rengia iš-:

8 
9

10:00—Della Baker, Sopi 
Redferne Hollinshcad, 
Tenor; Concert Orch.

1C:30—Paula Lind, Songs, 
Mauro Cottone, Organ

1 < »4 5— Richard so n O rch.
11:00—Radio Scandals 
11:30—Trini Orch.
12:00—rCarter Orch.

WEAF-660
I O *' |

įleistuvių vakarą šią subata 6'10:15 A. M..
! diena sausio LDP. Kliube, 408 L :()0—/J...
Coui’t St.. 8 vai. vakare. 7 Visi

Tarptautinis Darbiu inkų
Apsigynimas rengia penkių
dienų bazarą ...... L —_
Kreipiasi į visas darbininkų • ” ^, au^slr «iaip Pa-Į
organizacijas ir visus darbi-j 
ninkus. kad rinktų Įvairius j

• I daiktus, aukas tam bazarui.;
i Organizacijoms yra išsiuntime-j 
ta spėcialės blankos, korčiukės

?:ir Įvairūs tikietai, bet Jeigu i
! kas dar negavo, tai privalo '
atsikreipti Į Tarptautinio Dar-i
b i n i n k ų A ps igy n i m o
870 Broadway, New 
gauti.

žįstami ir pritarianti musų ju
dėjimui, yra kviečiami atšilau-| 
kyti.

Žinių Rinkėjas

centrą, 
York ir

tams į II Apsk. Konferenciją
Draugės ir draugai! A.L.D. 

metinė kon-1 
sekmadienį, j 
New York į 

J. Pradžia

i L.D. II Apskričio
Įferencija įvyksta
7 d. sausio, 180
Ave., Newark, N.

Visi Brooklyno

Variety 
Alma Schirmer 
•Vass Family

negu tas, kurį mes dirbame 
bosui už nugaros stovint. Pa
rodykime, kad darbininkai 
gali kaip ką atlikti ir savu no
ru.

Po
davė 
grūs,
bus paskaita.

susirinkimui d. J.'Siurba 
gerą prelek'ciją apie ne-

Kitame susirinkime vėl

kiniais, susirinkite “Laisvės” 
svetainėje ne vėliau 9:15 ryto 
ir visi kartu važiuosime. ‘ •

Taipgi Apskričio komitetas 
prašo, kad kuopos, kurios dar 
nėra1 pasimokėję duokles,' kad 
jas atsivežtų' į1 konferenciją.

Delegatas.

Reporterių ALDLD. IR LDSA KUOPŲ 
VAKARIENĖS KOMISIJAI

Buvo Sėkmingas Prieš Nau
jus Metus Parengimas

Pasilikimui Naujų Metų Ai
do Choras ir East New Yorko 
kuopos “Laisvės” svetainėje 
rengė vakarėlį, žmonių buvo 
veik pilna svetainė. Rengėjai 
turėjo tinkamo maisto ir kit
ko. Muzika griežė visą laiką 
ir jaunimas linksminosi. Tai 
senai tokis vakarėlis buvo. 
Matėsi daug tokio jaunimo,

Draugai ir draugės! šešta
dienį. 6 d. sausio, 8 vai. vaka
re. visi komisijos nariai ir na
rės privalo dalyvauti susirin
kime, kuris įvyks “Laisvės” 
svetainėje. Nepan irškitel

P. Taras.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugija .... 
gia prakalbas, kurios Įvyks antradic- i 
nį,-9 sausio, 7:30 vai. vakare, “Lais-i 
vės” Salėje, 46 Ten Eyck St. šių ' 
prakalbų svarbiausia tema: “Paimi-' 

! kas ir Atsijaunijimas.”
Kalbėtojai bus Dr. R. W. Ander

son, P. Baltrėnas, ir G. Belinis, ku- 
Yis i.špasnikavo 47 dienas, ir išsigy
dė nuo paralyžiaus, šios prakalbos 
bus vienos iš svarbiausių, tad skait
lingai atsilankykite. Įžanga visiems 
dykai.

Visus

Mu picai e 
Piano 

Songs 
11:30—Josef Stopak, Violin,

Josef‘Honti, Piano 
1:15 P. M.—Kirkaby Orch.

45—Metropolitan Opera
30—Three Scamps, Songs 
45—Arlene Jackson, Songs 
00—Cugat Orch.
30—Himberg Orch.
:45—Mountaineers Music

1

i 6
6
7

12:00—Willson Orch.; Mary Wood
Soprano, Tommy Harris, Songs;

re n-

kviečia rengimo komisija.

C. BROOKLYN, N.
ALDLD. 24 kp. mėnesinis 

kimas įvyks pirmadieni, 8 
8 vai. vakare.

Malonėkite visi raliai dalyvauti i 
šaime susirinkime, nes daug svarbių ! 
dalykų turim aptart. Pradėkim nau
jus metus su prižadu būt* ant susi
rinkimų laiku, ir aisivest daugiau . 
naujų narių.

susirin 
sausio,

Sekretorė.
(4-5)

L.D.S. 13-tos KUOPOS NARĖMS
Sekantį pirmadienį, sausio *8 d., 

įvyks LDS. 13-tos kuopos susirinki-1 
mas, Kiburio svetainėj, 950 Jamaica j 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai.' 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų aptarimui.

Pasiekt vietą, važiuokite Jamaica i 
Line “L” iki Cypress Hills stoties.- 

Kviečia Komisija. j

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 8 sausio, “Laisvės” 
raštinėje. Visi nariai turi ateiti į ši 
susirinkimą, nes yra daug svarbiu 
dalykų ^aptarimui.

A. Baltait

PARDAVIMAI

RADIO-SEKMADIENĮ
WEAF-G60 Kc.

A. M.—Mexican Marimba 
Hector

10:30
Typica Band 
de Lara, Baritone 

1:00 P. M.—Russian Choir 
3:00—Wayne King Orch. 
4:30—Concert Orch.; Edward

Davies, Baritone; Chicago a 
1 Cappella Choir 
8:00—Eddie Cantor, Comedian;

Rubinoff Orch.
9:30—Concert Orch.; Frank Munn, 
Tenor; Virginia Rea, Soprano;
Ohman and Arden, Piano Duo 

]0:00—Jack Benny, Comedian;
Black Orch.

10:30—Shilkret Orch.
11:30—Minneapolis Symphony Orch.; 

Eugene Ormandy, Conductor

WOR-710 Kc.
1:00 P. M.—Perole String
Quartet; Frank Brantley, Baritom 

8:15—Vera Brodsky and Harold 
• Trigg s, Piano 
8:30—jChoir Invisible

10:00—Opera Concert

WJZ—760 Kc.
! 10:30 A. M.—Balalaika Orch.; 

Nicholas Vasilieff, Tenor
j 12:30 P. M.—Symphony Orch.
I 2:30—Grenadier Guards’
‘ Band From Toronto
! 3:00—Stone Orch.; Walter

Preston, Baritone
6:00—Symphony Orch.
Walter Damrosch, conductor;
Yehudi Menuhin, Violin

7:30—Joe Penner, Comedian;
Nelson Orch.; Harriet 
Hilliard, Songs

WABC—860 Kc
2:00 P. M.—Freeman Orch.; Helen 
Morgan, Songs

3:00—New York Philharmonic 
Symphony, Hans Lange, 

i Conductor; Poldi Mildner, Piano
5:30—Julia Sanderson and Frank
Crumit Songs

6:00—Renard Orch.; Muriel 
Wilson, Soprano; Oliver

I Smith, Tenor
i 7:00—Ethel Waters, Songs;
I Denny Orch.

1

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
/

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
8—10 ryte , 
12—-2 p. p.
6—8 vakare

TeL: Evergreen 6-1660

Dr. JOHN WALUK

161 NO. 6th STREET

8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: Evergreen 6-211?

Kas; kas, bet bangiečiai su-j 
tiko naujus metus labai links-j 

kuris pirmiau neateidavo į pa-|niai.
rengimus. Liks rengėjam pel-1 gos choro nariai nesitikėjo si 
___ I ni 1 n ii Irri ri r Jr d n ii ^.i/A/fin 1nch

1

Buvęs.

Mūsų Parengimai

Aš manau, jog visi Ban- 
su- 

silaukti. tiek daug svečių jų 
metiniam^ bankiete. Vargiai 
Lietuvių Darbininkų Progresy- 

jvis Kliubas matė sąvo kamba- 
| ryj tiek svečių, ypač iš kitų

BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA Valgykla, Bar ir 

Grill, prie dirbtuvių, gera proga pir
kėjui, nes vieta išdirbta per keturis 
metus.

Pardavimo priežastis, turiu du biz
nius ir negaliu abiejų prižiūrėti.

Atsišaukit: 63 York St., kampas 
Adams St., Brooklyn, N. Y.

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER A VENŲ F

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 SO. 4th ST.

■ 28-tas METINIS 28-tas

Mūsų Balius BALIUS

BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA grosernė lietuvių ■ 

apgyvento] vietoj, jau 30 metų kaip 
čia laikosi grosernė. Parduodu iš 
priežasties nesveikatos. Yra 
vietos gyvenimui kambariai, 
pigi, parduosiu pigiai.

Liudvikas Bielys,
23 Scholes St., Brooklyn,

ant 
randa

Dr. BLADAS K. VENCIUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

499 GRAND ST.

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

Tel.: Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Pentktadieniais ir šventa
dieniais susitarus

Tel.: Stagg 2-9105

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Šventadieniais susitarus 
TeL: Stagg 2-0766 

Namų: Republic 9-3040

VALANDOS

šeštadidnį, 6 d. sausio (tĮali- Rengtą Draugystė Dr. Martin 
,uary), ( Dr. Martųi Lutherio ' Lutherio

I nizacijoj nuo iinansų sekreto- draugystė turės balių' Schwa-
riaus daugiausia priklauso. Jo| ben Knickerbocker iri SUBATOJE, 6 D. SAUSIO 
Lpi ins ranknsp vra narnu na- mr_ *1- a

1,500 Dalyvavo Masiniame 
Protesto Susirinkime

Pereitą sekmadienį/ Friends 
of Soviet Union ir Komitetas 
Pagalbai Sovietų Armėnijos 
Webster Hall svetainėje laikė 
susirinkimą. Šis susirinkimas 
buvo sušauktas kaipo protes
tas prieš baltagvardiečių ar
mėnų organizaciją “Tashnak,” 
kurios nariai paskerdė arki
vyskupą teon Tourianą. So
vietų Sąjungos Draugų orga
nizacija laiko tą baltagvar
diečių žygį kaipo ruošimą ata
kų prieš Sovietų Sąjungą.

Lutnenq

bei jos rankose yra narių pa- Myrtle Ave., Brooklynįe. 
dėtis, ligonių priežiūra, tvar-| draugija -remia darbinin- 
kymas visos kuopos finansų. | judėjimą. Ji priguli
Labai daug nuo finansų sek-,prje bendro fronto, kuris ko- 
retoriaus priklauso ir ligonių voja prieš karą ir fašizmą.

Todėl, darbininkiškoji lietuvių 
visuomenė turi paremti šią 
draugiją skaitlingu atsilanky
mu į jos metinį balių.

šisai balius yra mūsų visų 
balius, nes draugija savo pri
sidėjimu prie bendro fronto, 
savo rėmimu darbininkų kla
sės kovų teikia naudą darbi
ninkiškai visuomenei. Todėl 
jos pasisekimas yra mūsų visų 
pasisekimas, tad ir jos balius

likimas. Todėl mūsų kuopoje 
finansų sekretorius ir iždinin
kas yra po kaucija. Jiem už 
darbą ir primokama šiek tiek.

Bet ar mūsų finansų sekre
torė d. A. Visockięnė atliko 
tą darbą? Ne. Ir tai dar 
skandališkai apleido. Finan
sinės atskaitos metiniam susi
rinkime už pereitą mėnesį nė
ra, nepridavė. . Metinio rapor
to, kiek mūsų ‘ kuopa turėjo
įplaukų, išlaidų, kiek gayo 1L yra; mūsų .visų balius.
goniai pašalpų,— raporto nė

SCHWABEN HALL 
Knickerbocker ir Myrtle Ave.

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 vai. vakare

irPrivažiuojama Union 
Bush wick Aveš.‘ karais, arba 
Myrtle Ave eleveiteriu.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti ir pasi
linksminti. . ,
Grieš prof. OTTO SCHMITT 

Su savo Radio Orkestrą

/ i * 1 irt rt

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
geboje biznio vietoje,, skersai gatvės 
nuo Republic Theatre, jau 5 metai, 
kaip čia laikosi tas biznis. Parduo
siu pigiai, nes turiu apleisti miestų. 
449 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(3-5)

IŠRANDAVOJIMAI
IŠSIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA fornišiuotas 
kambarys, garu apšildomas, šviesus, 
prie labai patogios transportacijos. 
Kreipkitės į valgyklą:
417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(5-7)

BROOKLYN, N. Y.
PASIRANDAVOJA vienąs kamba

rys su šiluma del vyro arba mergi
nos. Kelrodis: Jamaica “L” iki Cyp
ress Hills Sba., po dešinei už kampo.

Zakarauskienė,
,24 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) « 6—8 vakare

150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y. Antradieniais uždaryta
Tel.: Republic 9-5964

Philadelphia 
ROUND TRIP ®3°° 

ONE WAY 12.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _1. 
WASHINGTON . 
BOSTON ____ _
RICHMOND 
PITTSBURGH u. 
DETROIT _____
CLEVELAND_____________. 9.00
CHICAGO ___________ „u. 10.75

RATES FOR ROUND TRIPS - 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering <-1600

__ $4.00
__ 5.00
__ 2.00
___ 6.25
__ 6.25
__ 11.75

J0AL4S STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi praneSu savo kostume- 
riains, kad perkėliau sav® studiją 

naujon vieton, 
po. numeriu 
512 Marion št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pui kiausi.

STOKES 
kampas 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL: Glenmorp 5-9467

JONAS
512 Marion St~

\ ... b.; .. . I , • ■ ,<




