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Drg. M. Baltrušaitis iš
Wash., prisiuntė $1 aukų 
ALDLD 132 kuopos. 
Ramikaitienė iš Rt

prisiuntė centrui auką j 
vietos draugių $2. Drg. j

KRISLAI
Kas Remia Centrą.
Karo Debesiai.
SSSR Spaudos Balsas.
“šviesa”.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a ta i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

ma, 
nuo 
M. 
Pa., 
nuo
A. Pažarkas iš Chicago, III., pri- j 
siuntė $3.50 surinktų aukų po- Į 
litiniams kaliniams, surinko ! 
draugiškoje sueigoje. Drg. J. 
Pražanski iš Chicagos prisiuntė 
$2 auką centrui ir $2 “Daily 
Workeriui”. Draugės buvusios 
LDSA 9-tos kuopos iš Chicagos 
prisiuntė $5 aukų. Drg. V. Gri
gienė, sekretorė buvusios LDSA 
100 kuopos, Hudson, Mass., pri
siuntė auką $5. Drg. R. Beniu
šienė prisiuntė padengimui LD
SA 17 kuopos skolos už litera- i 
turą $11. Drg. J. žalis, sekre-I 
torius ALDLD 79 kp. iš Chica- ' 
gos prisiuntė už 1933 metus 
19.90 narinių duoklių, jų tarpe ! 
už 13 naujų, narių. Drg. J. Ur-i 
banavičius iš Winnipeg, Man., I 
prisiuntė už 1933 metus $39.95 j 
narinių duoklių, tame skaičiuje i 
yra už 15 naujų narių duokles, i 
Prašome draugus ir drauges į 
darbuotis, rinkti narių, duokles' 
už 1934 ir 1933 metus, kurie! 
dar nesumokėjo. Taipgi paau-1 
koti padengimui LDSA iždo I 
nedatekliaus. Į . ,v. ± . . . . valdžios teisingumo minis

terija patiekė įstatymą, pa
gal kurį bus romijami 
“žmonės su prigimtomis li
gomis”. Pilsudskis pasimo
kino nuo Hitlerio.

Nušovė Nesveiką Sūnų 
ir Paskui Pats Nusišovė
SAN FRANCISCO, Ca

lif. — Joseph Pera, 55 
metų, atėjo į Marine ligo
nine ir nušovė savo sūnų 
Elton Perą, 28 metu am- z v

žiaus. Nušovęs dėlto, kad 
sūnus turėjo neišgydomą 
ligą, todėl tėvas negalė
jęs matyti jį kančiose vi
są gyvenimą. Paskui pats 
tėvas kulką suvarė sau į 
galvą. Tuo laiku prie sū
naus lovos buvo jo žmo
na su 6 mėnesių mergaite 
ant ranku. 

---------- <-------------------------- 
LENKIJOS VALDŽIA IR

GI Už ROMIJIMĄ 
ŽMONIŲ

Varšava.

ATSTOVU BUTO PiRMSNINKAS RAINEY
4-

WASHINGTON. — Hen-: Vadinasi, net Amerikos 
ry T. Rainey, kongreso at-1 politikieriai pripažįsta, kad 

j stovu buto pirmininkas, pa-! nauJ° karo pavojus baisiai 
i reiškė laikraščiu korespon-i didelis> kad ištinę
G . urp r ” x Japonija yra prisirengus dentams: Tolimuose rytuo- L . .1 . v F... ’ I kruvinam karui pries dar-
! se padėtis baisiai bloga. Pa-I tėvynę. Pasaulio
i vasarį gali būti susikirti-! darbininkai privalo būti pa- 
. mas tarpe Japonijos ir Ru- Įsirengę Sovietų Sąjungos 
Į sijos.” gynimui.
i

jANCLUA KOVOS PRIEŠ JAPONIJA M
, PAŠAUIJNĮ MARKETį SAVO PRODUKTAM

...........  ■ ' . Jo 
susirinkime i prakalba buvo specialiai nu- 

valdžios prekybos; kreipta prieš Japoniją-, ku-

MANCHESTER, Anglija, i Anglijos produktams.
—Fabrikantu :C i — —

Nekovos, bet Prašys
Valdžios Pagelbos

WASHINGTON.—čio
nai laiko konferenciją 
Amerikos Darbo Federa
cijos unijų šulai. Jie nu
tarė kreiptis prie NRA 
administracijos ir prašy
ti, kad uždraustų kompa
nijoms tverti kompanio
nas unijas. Bet faktas, 
yra, kad po NRA glo
ba į kompanionas unijas 
suvaryta apie penki mi- 
lionai darbininkų. Tas 
parodo, kad valdžia kom
panionas unijas palaiko.

AUSTRIJOS SOCIALISTŲ 
PARTIJA JAU NELE-

i MAINIERIŲ UNIJOS KONVENCIJOJE
KAIRIOJO SPARNO BUVO IŠKELTA

KOVA UŽ TEISE STREIKUOTI
INDIANAPOLIS, Ind. —Ją. Gavo labai daug prita- 

United Mine Workers kon- mo iš eilinių delegatų pusės, 
vencijoj bu\4o svarstyta i Lewiso mašina pasijuto ant 
New Salem lokalo rezoliuci- ■ žarijų ir paleido savo žmo- 
ja, kurioj pasmerkia vai- i nes kalbėti prieš Bohus ir 
džią už atėmimą iš mainie-1 jį niekinti. Bet jiems nepa- 
rių teisės streikuoti. Nuro-jvyko draugą Bohus diskre- 
doma, kad įvairiose valsti-1 dituoti. Paskui mašina pa- 
jose valdžia ir teismai strei- įsiūlė pavaduojančią rezo- 
kus pavertė nelegaliais. ■ liuciją, kuri priešinga loka- 

Už rezoliuciją kalbėjo lo rezoliucijai. Keli šimtai 
draugas Paul Bohus, iš mainierių balsavo už origi-. 
Ohio valstijos, kuris vado- nalę rezoliuciją, nemažai 
vauja eiliniams nariams. • delegatų susilaikė. Lewiso 
Jis pasmerkė unijos vadus Į mašina laimėjo, bet buvo 
ir valdžią ir gynė rezoliuci-1 prispirta prie sienos.

Karo pavojus labai padidėjo 
Mandžurijos fronte. Japonijos 
imperialistinis ministerių pir
mininkas Hirota pasakė užpuo
limo prakalbą prieš Sovietų Są
jungą. Iš karo ministerio vie
tos pasitraukė Araki, jo vieton 
paskirtas generolas Senjoro Ha
yashi, kuris jau nuo senai yra 
didelis Sovietų Sąjungos prie
šas.

Pilsudskio
kalbėjo
ministeris Runciman ir pa-t ri norinti paveržti Anglijos 
reiškė, kad valdžia visais j marketą Chinijoj ir Indijoj 
būdais rems tuos, kurie ko-1 su savo audeklu, šilku ir 
vos už pasaulinį marketą I medvilne.

Pranešama iš Austrijos, _
kad Dolfuss valdžia paskel-j TORGLERIS UŽGINČIJA NUĖJIMĄ PAS 
be nelegalę socialdemokratų | 
partiją ir areštuoja jos va
dovaujamus narius. O Aus
trija buvo skaitoma “socia
lizmo” tvirtove!

FAŠISTUS; SAKO IDĖJŲ NEMAINĄS

PENKIOS PAČIOS UŽMU
ŠĖ VYRĄ

Malewski, Lenkija. —Tū
las Isador Ruskewyat apsi
vedė penktą pačią, nepaė-Sovietų Sąjunga visada vedė

ir veda taikos politiką, bet ji pęS divorso SU kitomis ke- 
yra prisirengus atremti prie
šus su pasaulio darbininkų pa- 
gelba. Drg. Kaganovič priminė, 
kad dabar Sovietų Sąjunga, tai , _ - # * v
ne 1901 metų caristinė Rusija. [ sikvietė vyrą ir kojomis už- 
Raudonoji Armija pasirengus i spardė.
atremti Japonų puolikus. Tą 
pat mintį patvirtino ir drg. Ka- 
sior, Ukrainos komunistų vei
kėjas.

turiomis. Penktoji sužino
jo apie tai, sujieškojo anas 

I keturiaš, susitarė visos, pa-

< iSąjungos spauda 
“Izviestija” ir kiti 
paduoda daug davi-

Kovos už Veteraną
Pensiją Sugrąžinimą

WASHINGTON. — Čio
nai pribuvo Darbininkų 
Eks-Kareivių Lygos pirmi
ninkas drg. Levine ir pasi
rodys prieš senato komisi
ją, kuri svarstys valdžios 
budžetą. Varde karo vete
ranų, Levine reikalaus, kad 
valdžia sugrąžintų tas pen
sijas veteranams, iš kurių 
keli mėnesiai atgal buvo 
atimtos.

l Socialistai Prieš Kul
tūrą ir Mokslą

NUŽUDĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

Ypatingai socialistų spau- korespondentas praneša, 
da plačiai blofino, būk drg. kad jis lankėsi pas Torglerį 
Torgleris, kuris buvo teisia- kalėjime ir užklausus apie 
mas Leipzige, “atsivertė” 
prie fašistų ir pasižadėjo
darbuotis Hitlerio valdžiai, nusistatymą 
Dabar New York “Times”

STOCKHOLM, Švedija.— 
Pradinių Mokyklų Mokyto
jų Unija raportuoja, kad 
socialistinė valdžia toliau 
tęsia užpuolimą ant mokyk
lų. Po kelias klases sujun
gia į vieųa ir išmeta iš dar
bo mokytojus. Žada praša- • i
Hnti apie 64.0 mokytojų, o Reikalaus Atsisakymo 
jau dabar Švedijoj yra 1,500 
mokytojų bedarbių.

SYRACUSE,- N. Y.—Tho
mas W. Nelson, 36 me-tų, 
darbininkas, nušovė savo 
pačią, kuri buvo jį apleidus 
ir paskui pats nusišovė. 
Tragediją matė jų sūnus, 11 
metu amžiaus.

tai, jis atsakė: “Tai paikys
tė. Aš nesu tas, kuris savo 

maino taip, 
kaip savo marškinius.”.

Lenkijoj Teisia Penkiolika Japonai Mobilizuojasi 
Komunistu Prieš Sov. Sąjungą

Pranešama, kad

Sovietu 
“Pravda”, 
laikraščiai 
nių apie Japonijos provokaci
nius karo žygius. Sovietų spau
da prileidžia, kad pavasarį Ja
ponijos imperialistai gali užpul
ti Sovietų Sibirą, • bet ne tik 
Japonija negalės užgriebti jį, 
bet ir imperialistinei Japonijai 
bus galas. Sovietų Sąjunga yra 
tvirta ir galinga. Japonijos 
darbininkai ir valstiečiai ir net 
kareiviai nepasitenkinę savo pa
dėtimi. Tas yra dabar, o karo 
našta jų vargą ir skurdą dar 
daugiau padidins ir jie bus pri
versti sukilti.

Nusižudė Ant Savo
Merginos Kapo

SHELTON, Conn.—Ras-
Į tas nusišovęs Stanley Trab- 
ka, 23 metų, ant kapo sa
vo meilužės Margaret Les
ko, 21 metų, kuri tapo už
mušta automobiliaus nelai
mėje savaitė atgal.

Sovietai Duoda Turkijai 
$8,000,000 Kredito

Bet revoliucija negali kilti 
ant rytojaus. Japonijos impe-

MASKVA. — Sovietų val
džia suteikė Turkijai kredi
to už $8,000,000, kuriais* 
Turkija pirksis Sovietų Są
jungoje mašinerijos del sa
vo pramonės. Šitas Sovietų 

svarbiu

Už Pagimdymą Kehirią 
Kūdikių Fašistai Duos 
Veltui Vieną Tikietą
DARMSTADT, Vokietija. 

—Valstijos ministeris Jung 
kalbėjo apie Hitlerio val
džios “pastangas” rūpintis 
moterų sveikata. Sakė, kad 
Hessian valstijos valdžia 
nori, kad moterys kuodau- 
giausia kūdikių gimdytų ir 
prižadėjo duoti už dyką vie
ną tikietą į teatrą kiekvie
nai moteriškei, kuri turės 
daugiau kąjp, tris kūdikius.

TRAUKIA TEISMAN 
GUBERNATORIŲ

Los Angeles, Calif. — 
Advokatas Wirin patraukė 
teisman Californijos guber
natorių Rolph ir kitus val
dininkus. Jis kaltina juos 
suokalbyje pagrobti jį, išlai
kyti nelegaliai uždarius, 
kad neprileidus prie masi
nio streikierių susirinkimo.

Ypatingą Privilegiją
NANKING, Chinija. *- 

Nankingo valdžia yra nuta
rus kreiptis prie Jungtinių 
Valstijų ir kviesti į derybas 
del panaikinimo Chinijoje 
specialių teritorinių privile
gijų. Tokias privilegijas 
turi Uhinijoj visos kapitali
stines valstybės. Dar 1844 
metais jos privertė Chinija 
pasirašyti šitą plėšikišką su
tartį.

Pranešama, kad Krako- i HARBIN, Mandžurija. — 
voj, Lenkijoj, prasidėjo teis- Į Čionai Japonijos karinis 
mas prieš 15 komunistų. Iš | štabas konfiskavo visus au- 
jų keturi yra studentai. ■ tomobilius ir trokus ir ga- 
Kaltinami nelegaliam ko-■ bena link Sovietų Sąjungos 
munistiniam veikime.

Republikonai Išėjo Prieš
Valdžios Aukso Biliu

, rubežiaus. Tas parodo, kad 
Japonijos militaristai ren

giasi prie greito užpuolimo 
i ant darbininku tevvnes.> K *'

BAŽNYČIOJ SUŽEISTA 
50 ŽMONIŲ /

rialistai su pagelba kitų kraštų žygis skaitomas 
imperialistų gali ilgai išsilaiky- faktorium link praplėtimo 
ti, o tas reiškia milior^ms dar
bininkų mirtį, štai kodėl So
vietų Sąjunga visomis galimy
bėmis vengia karo.

(Tąsa 5 pusi.)

prekybos su Turkija.

APGAVYSTĖS BURBU
LAS PLYŠO

Princes Anne, Md.—Grand 
džiurė pabaigė savo darbą 
ryšyje su nulinčiavimu neg
ro Armwood. Nerado kal
tininkų. Iš pat sykio komu
nistų spauda sakė, kad tas 
neva tyrinėjimas ir jieškoji- 
mas linčininkų vadų buvo 
tik del monijimo svieto a- 
kių. Kaltininkus visi žino, 
tik valdžia jų nesuranda!

LAUKIA FAŠISTŲ SUKI
LIMO

Vienna. — Dolfuss vai-- 
džia paskelbė, kad jinai pa
tyrusi nazių (fašistų) suo
kalbį sausio 30 d. padaryti 
Austrijoje perversmą.

SU LAIVU ŽUVO 216 
ŽMONIŲ 

SHANGHAI, Chinija. — 
Pranešama, kad ant Yang
tze upės užsidegė ir nusken
do laivas “Weitung”. Bai
sioj nelaimėj sudegė bei nu
skendo kartu du šimtai še
šiolika vyrų, moterų ir vai
kų.

Portsmouth, Ohio. -—Sau
sio 25 d.; čionai vienoj baž
nyčioj įgriuvo lubos. Ne
laimėje sužeista 50 žmonių; 
Nors namas buvb pasmerk
tas, kaipo pavojingas, ta- 
čiaus kunigas nepaisė ir ki
šo į mirties nasrus savo pa- 
rapijonus.

JAPONIJA PROTESTUOS 
PRIEŠ MUSSOLINĮ

i

Nuimdavo Jauną Negrą
HAZARD, Ky. — Sausio 

25 d. čionai baltveidžių gau
ja apsimaskavo, pagrobė iš 
kalėjimo Alex Scott, 20 me
tų negrą ir nulinčiavo. Pir
ma pakorė, o paskui kelis 
tuzinus kulkų suvarė į jo 
kūną. Jam buvo primeta
mas sumušimas Alex John
son, 21 metų mainierio. Ei
na neva tyrinėjimas, suareš
tuota keturi mainieriai ir 
kaltinami dalyvavime gau
joje.

m Ui

WASHINGTON. — Re- 
publikonai senatoriai Has
tings ir Austin griežtai iš
ėjo prieš Roosevelto val
džios siūlomą aukso ir dole
rio vertės sumažinimo bi- 
lių. Jie sakė, kad toks įsta
tymas būtų priešingas kon
stitucijai, nes jis konfis
kuoja nuosavybę. Nežiū
rint šitos opozicijos, abejo
nės nėra, kad bilius Senate 
praeis.

NRA Galva Gerinasi Prie
Smulkiąją Biznierių

Suėmė 49 Darbininkus
LIMA, Peru. — Čionai 

valdžia suareštavo 49 darbi
ninkus. Kaltina juos pri
klausyme prie Komunistų 
Partijos ir organizavime ge- 
neralio streiko. Peni reak
cinė valdžia žada daugiau 
areštų-

Berlyne 1,300,000 Bedarbiu
BERLYNAS, Vokietija. 

—Hitlerio valdžia neišrišo 
bedarbės klausimo. Prie
šingai, pripažįstama,: kad 
bedarbė dar vis auga. Vien 
tik Berlyno mieste yra 1,- 
300,000 bedarbių.

Roma. — s Patirta, kad 
Japonijos ambasadorius ofi
cialiai užprotestuos prieš 
Mussolinio straipsnį, kuria
me jis pareiškė, kad Toli
muose Rytuose “grūmoja 
geltonųjų pavojus.” Japo
nija skaito tatai dideliu 
įžeidimu.

Komunistu Partija Auga
STOCKHOLM, Švedija.— 

Pradėjo gerai augti Švedi
jos Komunistų Partija. Vei
kimas pagerėjo industri
niuose centruose. Suorga
nizuota 26 nauji lokalai. Iki 
šįol tuose centruose dešinie
ji renegatai turėjo nemažai 
įtakos.

J. V. PRIPAŽINS 
EL SALVADOR

WORCESTER, Mass. — 
Čionai sakė prakalbą NRA 
galva Johnson prekybos bu
to susirinkime ir ramino 
smulkiuosius biznierius. Ža
dėjo, kad NRA “paims na- 
gan” stambųjį biznį ir gel
bės tuos, kurie yra jo , 
“skriaudžiami.” Tai, žino- * 
ma, grynas blofas, nes NRA 
patsai tikslas yra tarnauti 
stambiajam kapitalui.

Streikai Lenkijoj

VARŠAVA. — Prieš Pil- 
sudskio valdžios pasiryži
mą išplėšti iš darbininkų 
tuos laimėjimus, kuriuos 
jie yra atsiekę per kovą, 
iššaukė didelę streikų ban
gą. Lodziaus distrikte į 
kovą stojo 120,000 darbi
ninkų. Bialistoke sustrei
kavo 33,000. Taip pat, ki
tuose industriniuose cent
ruose verda darbininkų ko
vos.

va-

PRAŠALINO ŠEŠIS 
POLICISTUS

Newark, N. J.—Ųž 
gystes laike rinkimų, tapo
prašalinta iš vietos šeši po- 
licistai. Penkiems, kurie bu
vo suspenduoti, sugrąžintos 
vietos. ' ’

WASHINGTON. — Už 
dienos kitos Rooseveltas 
rengiasi pripažinti El Sal
vador valdžią, kuri tapo 
įsteigta po 1961 metų ^revo
liucijos."

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapy!)
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prieš imperialistus, kurie ruošiasi pulti 
Sovietų Sąjungą.

Be abejojimo, šis Sovietų Sąjungos 
Draugų kongresas-konvencija sukonsoli- 
duos tą darbą kur kas geriau ir nusta
tys aiškesnes gaires‘tolimesnei darbuotei.

Daugiau Žinių Apie Hawaiius

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ............

Brooklyn, N. Y., per year ............
Foreign countries, per year ........
Canada and Brazil, per year ........
United States, six months ........
Brooklyn, N. Y., six months ........
Foreign countries, six months ... 
Canada and Brazil, six months ...

$5.00
$7.00 ,
$7.00
$5.00
$2.50
$3.50
$3.50
$2.50

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

of March 3, 1879

Tai Tvarka!
Naujasis New Yorko miesto pataisų 

komisionierius (Commissioner of Cor
rection), Mr. McCormick, šiomis dieno
mis padarė “netikėtą užpuolimą” ant 
Welfare Island kalėjimo, kuris priklauso 
miestui ir kur siunčiama nusmerkti ilges
niam laikui (tarpe kelių mėnesių ir me
tų, imant apskritai) asmenys. Minėtam 
kalėjime aną met sėdėjo šešis mėnesius 
dd. Foster, Minor, Amter ir Raymond. 

■ šiuo tarpu ten randasi berods keletas ki
tų politinių darbininkų kalinių.

Ką gi šis p. McCormick surado minė
tam kalėjime? Kodėl jis darė “netikėtą 
užpuolimą?” Visųpirmiausiai tam, kad 
parodžius svietui, jog jam rūpi gera 
tvarka ir “teisėtumu paremtas” kalėji
muose surėdymas, kurio nebuvo prie se
nos miesto administracijos. Antra, kad 
turėjus gerą progą (ir pasiteisinimą) iš
vyti iš kalėjimo administracijos Tamma
ny Hall pastatytuosius žmones ir jų vie- 
tosna pastačius savo šalininkus. Po
draug, tai parodymas, kad prie šitos ad
ministracijos bus viskas vedama kitaip, 
geriau,, švariau, negu prie Tammany 
Hall mašinos. Žinoma, tai yra prigau- 
dinėjimas žmonių, daugiau niekas.

Įdomu, kas ten buvo surasta. Paaiški, 
kad Welfare Island kalėjimą valdė geng- 
steriai, esą kalėjime. Kalėjimo viršinin
kas mažai ką reiškė; jis suteikė pilną tei
sę gengsteriams ir visokiems valkatoms, 
o be to buržuaziniam politikieriam, sė- 
dintiem kalėjime.

Tam tikra dalis—kelios dešimtys—ka
linių minėtam kalėjime gyveno tarsi 
viešbutyj; turėjo jie degtinės, alaus, vi
sokio maisto; naudojosi ginklais, net re
volveriais, kur reikėdavo pavartoti juos 
prieš tuos, kurie neklauso. Rinkdavę iš 
kitų kalinių specialius mokesčius saviems 
reikalams; turėdavę prostitučių ir kitų 
savo geiduliams patenkinti dalykų. Kas 
neklausydavo, tą, gengsterių įsakymu, 
kalėjimo administracija bausdavo.

Tokia baisi padėtis viešpatavo Wel
fare Island kalėjime!

Berods sykį ar du “Daily Workeryj” 
buvo bandyta iškelti aikštėn tuos supu
vimus ir niekšybes, bet valdininkija ne
kreipė į tai domesio.

Po šito “clean up”, žinoma, bus pakei
sta kalėjimo administracija; LaGuardia 
pastatys savo žmones, kurie darys nei 
kiek ne prasčiau, kaip darė tammanyhal- 
lieciąi. Graftas, žulikystės, kyšiai yra 
neatskiriamoji dalis buržuazinės siste
mos. Tai bus panaikinta tiktai su pačia 
išnaudotojų sistema.

Apie Baltarusijos 
Kompartijos Valymą

“Raudonasis Artojas” paduoda Sov. 
Baltarusijos Komunistų Partijos valymo 
komisijos pirm. d. Antipovo pranešimą 
apie tai, kiek narių buvo išmesta per pa
starąjį partijos valymą.

Viso išmesta, sake kalbėtojas, partijos 
narių 6,002 žmonės, kandidatų 3,767 žmo
nes. Pervesta į kandidatus 4,266 ir iš par
tijos' narių į prijaučiančius—499, iš kandi
datų į prijaučiančius 3,108 žmonės. Tokiu 
būdu, draugai, patikrinta partijos narių, ku
riems nepadarytos jokios išvados — 71,4 
nuoš. ir 53 nuoš. kandidatų. Tai tas parti
jos skeletas, kuris pasirodė stiprus ir kurį 
valymo komisija skaitė pilnai tinkamu del 
to, kad ir toliau jie būtų partijos nariais.

Jeigu paimti pagal socialę padėtį, tai mes 
turim sekančius davinius: darbininkų—par
tijos narių patikrinta—72 nuoš., valstiečių 
—70 nuoš. ir tarnautojų—72,3 nuoš. Iš
mesta darbininkų—partijos narių, 13,7 
nuoš., kandidatų—23 nuoš.; valstiečių—18.7 
nuoš. partijos narių, 28,1 nuoš. kandidatų; 
tarnautojų partijos narių 18,5 nuoš. ir kan
didatų—28,2 nuoš.
Daugelis išmestųjų padavė apeliacijas, 

prašydami priimti juos atgal. Drg. An
tipovas todėl nurodo:

Apeliacijų mums paduota 3,461, peržiūrė
ta 2,098 arba 60 nuoš. Iš peržiūrėtų 2,000 
apeliacijų komisijos atstatyta 32,5 nuoš. 
Kaip matote, atstatytų nuošimtis labai žy
mus ir tas sako apie (ai, kad visos klaidos 
arba nepakankamas mūsų rajoninių komisi
jų susipažinimas su partijos nariais—Res
publikinėj komisijoj bus ištaisytas. Ir 
tokiu būdu nei vienas draugas, kuris pri
puolamai buvo išmestas, jeigu jisai sieks* 
savo atstatymo, nepasiliks nuošaly partijos, 
tuo labiau, kad jeigu mes daleisim klaidą, 
tai yra dar centralize valymo komisija, ku
ri taipgi peržiūrinūs. visas apeliacijas ir iš
tąsys mūsų klaidas.

Kaziai prieš Lietuvos Produktus
Lietuvos spauda praneša, kad Vokie

tijos naziai griebėsi aštrių priemonių su
mažinti Lietuvos įgabenamųjų produktų 
kiekį į Vokietiją. Pasak vieno laikraš
čio:

mūsų dienraščiai, 
ir “Vilnis” yra veda- 
darbininkišku keliu; 
mums nurodo, kaip

ir jų 
pačiu 
žinių 
taip-

dienraščiu , turėtų 
kiekvienas darbinin-

kas del Darbininkų

Honolulu mieste yra vyrų gelis delegatų, viso buvo 102. 
choras, susidedantis tik iŠ ha- Ypatingai 
waiiiečių. Šie dainininkai užsi- 
darbiaujA gyvenimą vien tuom, 
kad dainuoja, pasitikdami lai
vus prieplaukoje ir 
juos. 
Hawaiian Choir.

reikia pastebėti, 
kad labai daug delegatų buvo 
iš jaunuolių, kurie tik prade- 

" ' ' išleisdami j ve^ti darbininkų judėji- 
Chęras vadinasi Royal me. Daugelis dalyvavo iš kitų 

kaip California, Wa- 
ir kitur.
delegatė, Mary Gold, 
šioje konferencijoj, 
nuteista už dalyvavi-

valstijų, 
shington

Viena 
aprašytu tuos pavergtus j kalbėjo 

™ i kuri yra 
mą farmerių streike.

Tačiaus 
nesimatė 
delegatų, 
pasirodo, 
kovoja prieš Amerikos terorą 
ir linčiavimus.

Sovietą Sąjungos Draugai
šeštadienį ir sekmadienį (sausio mėn. 

27-28 dd.) New Yorke tęsiasi masinė 
Sovietų Sąjungos Draugų (Friends of 
Soviet Union) konvencija. Iki šiol ši 
organizacija vaidino nemažą rolę, nors 
ne visuomet mes mokėjome pakankamai 
ją įvertinti. Tai organizacija, kukiai 
priklauso nemažas skaičius intelektualų, 
nusistačiusių už Sovietų Sąjungą, už pa
laikymą geru santikių tarpe Amerikos ir 
SSSR.

Iki Amerika nebuvo pripažinus Sovie
tų ^Sąjungos, ši organizacija vedė propa
gandą už pripažinimą. Dabar, kuomet 
tai jau pasiekta, jinai darbuosis, kad su
teikus apie Sovietų Sąjungą tikresnių, 
nuodugnesnių žinių Amerikos žmonėms; 
mobilizavus Amerikos žmones kovai

Vokietija, kaip represiją prieš Lietuvą, 
sumažino leidžiamąjį per sieną gabentis pro
duktų kiekį. Ligšiol pasienio gyventojai tu
rėjo teisės neštis 3 klgr. produktų be muito, 
dabar gi tik pusę klgr.

Įvestas naujas sviesto įvežimo sutvarky
mas, kuris galutinai įsigalios nuo vasario 
mėn. 1 dienos. Tuo sutvarkymu vyriausybė 
reguliuos ne tik sviesto įvežimus, bet ir mo
kamas užsieniui kainas. Jau galutinai pa
skirti sviesto įvežimo kontingentai 1934 me
tams. Kontingentai sumažinami 20 nuoš., 
bet Lietuvai išimtinai kontingentas suma
žintas virš 70 nuoš., būtent vietoje 1933 me
tais buvusio kontingento 2,090 tonų 1934 
metams paskirta tik 600 tonų. Taip pat su
mažinti kontingentai sūriui ir kiaušiniams. 
Šiuos produktus leidžiama įvežti tik lygio- 
rpis dalimis, kas mėnesį. Tai ypatingai ap
sunkina eksportą vasarą, kai produkcija pa
didėja. Vokietijos vyriausybė nurodo, kad 
kontingentai dar gali būti keičiami. Tai 
esančios represijos prieš Lietuvą.

Vokietijos fašistai matomai bando tuo 
būdu pabausti Kauną už laikymąsi Klai- • 
pėdos. Šis Lietuvos produktų įgabeni- 
mo šutnažinimas ant Lietuvos ūkio atsi
lieps skaudžiai, kadangi Vokietija iki šiol 
buvo geriausia pirkėja tų produktų. , 
Pranešimai skelbia, būk ir Anglija su
mažinsianti Lietuvos įvežamųjų bekonų 
kontingentą.

Nuomone apie Mūsų Dien
raščius, ALDLD Knygas ir 

“Vilnies” Kalendorių
Abudu

“Laisvė” 
mi geru 
kasdieną
reikia kovoti darbo klasei už sa
vo būvio pagerinimą. Taipgi 
ALDLD išleistos knygos yra la
bai naudingos skaityt kiekvie
nam darbininkui.

“Laisvė” ir “Vilnis” ne tik 
duoda mums žinių iš šios ša
lies darbininkų gyvenimo 
kovų už būklę, bet tuo 
sykiu suteikia pasaulinių 
iš darbininkų judėjimo;
gi talpina daug gražių apysa- 
kų, paimtų iš darbo klasės per
gyventų laikų ir dabartinių ko
vų.

šiuodu 
skaityti 
kas.

Dabar
Kalendoriaus, kurį išleido dien
raštis “Vilnis”, tai jame yra 
labai gero skaitymo, o tas vis
kas tik už 25 centus. Ištiesų 
šį kalendorių privalo turėt savo 
pastogėj kiekvienas darbinin
kas, kuris tik turi pastogę.
Reikėjo Pilniau Aprašyti 

Hawaii Salas
Tik biskį nesutinku su drg. 

P. K., kuris negana pilnai ap
rašė apie darbininkų padėtį 
Hawaii salose.

Tiesa, kad ten Amerikos gro
bikams yra gyvo pelno, nes ten 
darbininkai dirba už 50 centų 
iki dolerio per dieną. Kurie 
gauna dolerį dienai, tai turi ži
not visą plantacijos darbą.

Draugas rašytojas suminėjo 
apie amerikonų ginkluotas jė
gas tik Schofielde; ir ten jis 
neperdėjo. Bet kur visos tos 
drūtvietės apie visą salą, kurios 
gali priešų laivus pasitikti ge
rame atstume nuo krašto?

Schofielde taip pat yra labai 
galingos orlaivyno jėgos, o pa
čioj Honolulu miesto prieplau
koje yra laikoma galingas karo 
laivynas su daugybe draskūnų, 
povandeninų valčių ir visokių 
naujausios mados kariškų pa
būklų, taip pat jūriniai karei
viai (marinai) ir įvairūs kiti 
ginkluoti būriai.

Vietos jaunimas visai nėra 
priimamas į reguliarę Amerikos 
armiją, o tik į nacionalę gvar
diją, tai yra, į organizuotą mi
liciją.

Taip pat drg. rašytojas per
deda kalbėdamas apie darbinin
kų mokestį.

Ten darbininkas, užimdamas 
darbą, turi padaryt sutartį 
trim ar penkiem metam, kur 
eilinis darbininkas tegauna po 
50 iki 75 centų per dieną; o 
kada visą sutartą laiką išdirbs, 
tai gaus tam tikrus nuošimčius, 
arba bonus.' Bet sunku išlai
kyt visus tuos persekiojimus iš 
valdančiosios klasės pusės, o 
pirmiau pametus darbą, tai tiek

gana nurodė, kas Hawaii salose 
auga bei yra auginama. Todėl 
apie tai aš truputį daugiau pa
minėsiu.

Cukraus augalų ir “pine ap
ples” (ananasų) tai yra did
žiausios plantacijos; paskui — 
ryžiai, kava, bananos, figos, 
dates (datules), papaii vaisiai, 
dviejų rūšių mangomedžių vai
siai ir kiti, kurių vardų neži
nau ; taip pat yra kokosinių pai
mu, ant kurių auga tie didieji 
riešutai, “cocoa nuts.”

Ten darbininkai yra labai 
persekiojami šios Amerikos iš
naudotojų, bet ir darbo klasėj 
nesnaudžia. Darbininkai yra 
gana kovingi, daugiausia jauni
mas, kurie veikia Komunistų . 
Partijos nurodymais ir neblo
gai darbuojasi.

Apie hawaiieciu darbo žmo
nių kovingumą žinome jau nuo 
seniau, kaip drąsiai jie kovojo 
prieš, savo buvusį karalių Li- 
luokalanį. Jis buvo toks žiau-1 
rus, kaip abelnai ir kiti kara- j 
liai, bet narsūs hawaiieciai j 
nuvertė jį nuo sosto. Tačiaus, 
kol jis buvo nuverstas, dauge-1 
lis kovingų darbininkų paguldė 
savo gyvastis. Buvo tam ty
čia vieta įtaisyta ant akmens 
galvas kapoti. Nuo tc^P dauge
lio darbininkų galvos nusirito, 
lyg į kokią* bedugnę, apie 6,000 
pėdų žemyn nuo kalno. Tas i 
kalnas yra žinomas vardu Kola 
Kola Pass.

karaliaus, ir
Hawaii pa

Hawaii salose yra daugelio 
skirtingų ta*utų darbininkų. Su
lig 1929 metų gyventojų sura
šo, Honolulu “Star Bulletin” 
paduoda, kad buvo virš 300,000 
gyventojų visose tose salose; 
jie susidarė iš 38 skirtingų 
tautų, tarp kurių buvo ir lietu
viai suminėta. Bet japonų ir 
chinų tai yra didžiuma gyven
tojų.

Vietos gyventojai labai neap
kenčia Amerikos grobikų, kaip 
to buvusio savo 
rengiasi juos iš
siųst ten, iš kur jie atsibeldė, 
jeigu kurie suspės sveiki išsi
nešdinti.

Nors salose yra labai daug 
Amerikos ginkluotų pajėgų, 
kaip kad laivynas, marininkai 
ir kiti kariuomenės skyriai, 
kurių visų čionai negalima su
minėti, bet pačiame Honolulu 
mieste vietinis jaunimas tan
kiai kailį išvanoja Amerikos 
patriotams.

Vietiniai gyventojai yra labai 
širdingi žmonės, jeigu su jais 
gerai apsieini. Nors jie tokioj 
priespaudoj gyvena, bet labai 
myli dainas, muziką, gėles, ir 
visokį sportą. Jie nepaprastai 
yra miklūs vandenyj; todėl 
dėlė retenybė, kad vietinį 
ventoją ryklės (Šarkiai) 
draskytų, o amerikoną tai 
retai sudrasko.

Vokietijos revoliucinis rašytojas, pas- 
kilbęs pasaulyj savo kūriniais, ’Ludwig 
Renn, nesmerktas 30 mėnesių kalėti tik
tai todėl, kad jis buvo komunistas. Jo 
dvi: apysakos, “Karas” ir “Po Karui,” 
smerkiančios imperialistinį karą, skaito
mos geriausiais tos kategorijos veikalais. 
Veikiausiai, kąd įdūkę paziai panašiai 
elgsis ir su kitais komunistais, esančiais 
koncentracijos stovyklose.

Aš norėčiau, kad draugai, 
kurie turi laimės plunksną var
toti, ;
kraštus, kaip kad Hawaii sa
las, Nikaragua, Porto Rico, 
Panama ir pačią Kubą. Aš 
manau, kad tarp mūsų dienraš
čių skaitytojų yra daugiau 
kių, kuriems teko matyt ir 
tirti apie tas šalis.

Čia turiu pasakyti, kad 
peikiu draugo P. K.; gal jam 
Hawaiiuose esant nebuvo gana 
laiko plačiau viską patirt. O 
vis dėlto drg. P. K. parašė 
daug teisybės apie Hawaii gy
ventojus, jųjų vargus ir ko
vas už būvį. Tie darbo žmo
nės anksčiau ar vėliau pasiųs 
po kelmais savo skriaudikus.

Į Jei vieni nepajėgs, tai pasiliuo- nius. 
| suos su pagelba kitų šalių susi- 
| pratusių darbininkų.

V eisiejiškis.

to
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PORTLAND, ORE

šioje konferencijoj 
socialistų partijos
Tai labai aiškiai 

kad socialistai ne-

15 dieną čia įvyko 
darbininkų demon- 

kurioje dalyvavo 
Dė

Sausio 
bedarbių 
stracija. 
apie 2,000 darbininkų,
monstrantai maršavo gatvėmis 
ir kėlė savo reikalavimus. 
Paskiaus ėjo prie majoro raš
tinės ir įteikė savo reikalavi-

I- Demonstracijos buvo geras 
j ūpas, dalyvavo net moterys su 
vaikais. Visi darbininkai šau
kė, kad mes kovosime, o ne 
badausime.

Galima pastebėti, kad ir lie
tuvių matėsi demonstracijoj.

Sausio 14 d. čia buvo laiky- Tai labai geras reiškinys. Ma
ta konferencija gelbėjimui ne
gro darbininko, Jordan, kuris čiaus ji saugojo kapitalistines 

j yra nuteistas pakorimui.
Konferencijoj dalyvavo dau-

tesi gana daug policijos, ta-

Įstaigas.
Jaunuolis.

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

ze A U G KO TRŪKSTA 
MERGAITEI

Malonėkite man atsakyti per 
“Laisvę”. Aš esu 13 metų 
mergaitė. Man plaukai slenka 
jau trys metai. Pirmiau slinko 
po truputį, bet dabar slenka 
ant sykio kuokštomis. Kai kur 
atauga, bet vietomis yra visai i 
plika, lyg nuskusta, ypač vir
šų galvy j. Aš buvau ligoninėj, 
bet man nieko negelbsti. Kuo 
toliau, tuo aršiau. Ir mano ■ 
rankos dreba,—jokio daikto 
rankoje negaliu išlaikyti. Ir 
aš susišlapinu lovoje, ir esu 
nelinksma, visuomet nuliūdusi, 
nervuota.

ATSAKYMAS

pečiu. Tai ir gi yra geras odai 
masažas ir sveika plaukams. 
Vaikščiokite vienplaukė. Nedė
vėkite standžiai užmautu, už- 

'Snautų skrybėlių. Pabūkite su 
nuleista žemyn galva: galite 
atsigulti kniūpsčia paskersai 
lovą; rankas, krūtinę ir galvą 
nuleisti žemyn; rankom galite 
pasiremti į aslą ir skaityti ant 
aslos knygą ar ką. Tai du zui
kiu vienu šūviu nušausite: ir 

| laiko veltui neeikvosite, skaity
site, ir į galvos odą daugiau ‘ 
kraujo privarysite, šaknis plau- 

l kų gaivinsite. Darykite taip 
keletą kartų kas dieną.

Odą ir jos pridėčkus—nagus, 
plaukus, prakaito giles ir rie
balines liaukutes tvarko dau
giausiai skydine kaklo liauka, 
tiroidinė. Kad ji būtų veik
lesnė, būtinai imkite po lašą 
iodo tinktūros du kartu kas 
savaitė, į vandenį, per visą savo 
gyvenimą. Be to, manau, bus 
naudos ir plaukams ir nervams 
ir pūslei, jei vartosite tiroidi
nes liaukos preparuto, kad ir 
nedidelėmis dozėmis, sakysim: 
“Thyroid tablets, 
100.” 
prieš 
nesį. 
ti tų 
prieš 
—po

I paskiau galėtute gauti ir didė
lesnių dozių: “ThjToid tablets, 
gr. 1, No.100,” ir jų imkite po 
vieną prieš valgį.

Jeigu taip bevartodama šias 
tabletėles, patėmytumėt, kad 
Jums širdis pergreitai muša, 
nors ir ramiai sau sėdint ar 
gulint tai sustokite vartojusi 
šį preparatą, kokią savaitę, o 
paskui ir vėl vartokite.

Gerkite daugiau skysčių, ne
gu norisi, iš pat ryto iki pie
tų, o po pietų skystimų vely 
nevartokite. Vakarienei valgy- 
kite irgi sausų valgių, be pie
no, be sriubos. Tai pūslei bus 
lengviau išlaikyti per naktį.

Pūslės arzumui sumažinti 
naudos duoda ir “Tincture bel
ladonna, 2 ozs.” Galite imti po 
15-20 lašų prieš gult eisiant.

Jums, matyt, yra rimtų sis
teminių trūkumų, Jūsų liauko
se, organuose, visame kame.

Pat pirma plaukai. Plaukai 
gali slinkti dėl įvairių priežas
čių: dėl kokios parazitinės odos 
ligos, kuri sugadina plaukų šak
nis; bet da dažniau dėl kokių 
sisteminių trūkumų, dėl silpnu- 
numo tūlų laukų, dėl sunkių 
bakterinių ligų ir tt. Kas Jūsų 
nuotikyj buvo tokiuo veiksniu, 
pasakyti negalima. Vis dėlto, 
manding, bus pamatingiausia 
sutvirtinti visas Jūsų organiz- 

. Į mas, tai tada ir plaukai ir ner- 
tvirtovėmis: vaį -r pūsĮg įr kiti' organai ge

is eilės sala' r—u ejs sav0 pareįgas<

Kiek tiktai galima, pasirinki-

di- 
gy- 
su- 
ne-

Tiesa, kaip drg. rašytojas 
nurodė, šios šalies plėšikai tu
ri užgrobę ten daug salų; bet

ir tegausi—po 50 iki 75 centų į nei vienos vardo nepaminėjo, 
dienai iš viso.

Kad vietos gyventojai smar
kiai miršta, tai tiesa, bet gali
ma suprasti del ko: darbas sun
kūs, o iš tokio uždarbio nega
lima geroj tvarkoj sveikatą ir 
gyvastį palaikyti.

Kurie plantacijose yra vedę, 
su šeimynomis, tie gauna po 
mažutį sklypelį žemės, bent 
tiek, kiek paprasto darbinin
ko stubelė užima vietos. Tai 
ant to sklypelio žmogus sodina
si visokias žoles, ir su pagelba 
žuvavimo ir visokių vaisių, i ku
rių nors nelegališkai pasiima, 
taip ir palaiko savo gyvastį. O 
iš jų sunkaus ir kruvino darbo 
Amerikos kapitalistai kraunasi 
sau milionus.

Hawaii tie darbininkai yra 
kiek laimingesni, kurie dirba 
prieplaukose; tai norą biskį 
gauna geresnį mokesnį už savo 
darbą. , , 4

Taip pat drg. rašytojas ne-

Sala, apie kurią daug kalbė
jom, vadinasi Oahu; ji yra vi
sai maža; turi tik 100 ameri
koniškų mylių aplinkui, bet yra'.j 
labai fortifikuota, 
įrengta. Antra 
tai Hilo, turinti apie 400 mylių 
aplink; ji turi apie 10,000 gy-1 
ventojų, bet labai pagarsėjus | te sau atatinkamo maisto. Su- 
savo galingais vulkanais (ug- i vartokite bent po 4 kiaušinio 
niakalniais), kurių nemažai yra trynius 
veikiančių ir dar naujų atsive- kvortą 

sviesto, 
visokių 
mu. i 
nors kartais ir-nesinorėtų. Ger-. 
kite dažniau vandens, limonado 
bet nevartokite kavos, arbatos, 
deginančių prieskonių, alkoholi
nių gėralų.

Kas vakaras galvos odą su
vilgykite ricinos aliejum (“cas
tor oil”) ir gerai pirštais pa- 
triniokite, paspaudinėkite. Ant 
rytojaus galvą nusimazgokite 
šiltu vandeniu ir muilu ir ge
rai pasišukuokite standžių še-

ria. Kitos salos netaip svar
bios. Dabar grįžkime prie 
Oahu salos, kur randasi miestas 
Honolulu.

Honolulu,
Tai yra gana švarus miestas; 

turi apie 150,000 gyventojų. 
Jis yra pagarsėjęs savo Waikiki 
Beach’iu. (pajūriu) ir Royal 
Hawaiian Hoteliu, kur vijoki 
pasaulio parazitai eikvoja dide- 
libs turtus, ištrauktus iš darbi
ninkų prakaito ir kraujo, ir 
kelia sau orgajas.

i,

kas diena. Bent po 
pieno; sūrio, grietinės, 

žuvų, šviežios mėsos, 
daržovių, vaisių, saldy- 
r valgykite daugimt,

gr. V,, No. 
Imkite po vieną tabletėlę 
valgymą, per kokį mė- 
Antrą mėnesį galite im- 
pačių tabletėlių po dvi 
valgymą. Trečią mėnesį 
tris prieš valgymą. O



Šeštadienis, Sausio 27, 1934

PR
Senas Smuikas

Dar tik vakar 
Aš girdėjau, 
Kaip vaitojo 
Senas smuikas, 
Kaip jis verkė, 
Kaip jis skundės, 
Kad likimas 
Yr" žiaurus.

Dar tik vakar 
Muzikantas 
Stiklą snapso 
Įsigėręs, 
Virkdė smuiką 
Ir didžiavos 
Turis laikus 
Sau gerus.

Gi šiandieną 
Senas smuikas 
Jau pavirtęs 
šipulėliais,— 
Jojo stygos 
Nė vaitoti, I 
Nė gi verkti 
Negalės.

O smuikorius, 
Tas kaltūnis, 
Vakar ko tai 
Priekabiavęs, 
J belangę 
Uždarytas, 
Kolei baudą 
Atkalęs... 
1933. Si. Jasilionis.

Meniškos Nuotrupos
Meno S pa r taki juda

Meno Sąjungos (ALPMS) III Apskričio 
konferencija nutarė laikyti sekantį rudenį Pro
letarinio Meno Spartakijadą. III Apskritys 
randasi New Yorko apielinkėj. Tokiam dar
bui čia yra geriausia dirva medžiaginiai ir 
geografiniai.

Didžiausias meno centras čia yra ir tarp
tautiniai. Visokios dramų grupės, radikališ- 
kiausi veikalai vaidinama New Yorke pirmiau
sia. Tad ir mūsų menui čia yra gera dirva 
plėstis. Tik bėda, kad kai kurie mūsų drau
gai šį darbą neįvertina taip, kaip kad reikia.

Tokia Spartakijada, tai turi būt išbandy
mas geriausių mūsų meno jėgų. Nereikia ją 
rengti siaurai, bet kuo plačiausiai. Tokioje 
Proletarinio Meno Spartakijadoje turi daly
vauti muzika, daina, vaidinimai, šokikai if visa 
tai, ką mes tik turime.

Mano manymu, tai tokia meniška Spartaki
jada jau net pavėluota ruošti. Reikėtų ją su
ruošti dar pirmiaus rudenio. Juk susimo- 
kinti veikalą, dainą, šokį, sudaryti bent kokią 
grupę ir ją pralavinti turi užtekti 3-4 mėne
sių laiko.

Bet jau nutarta, tai rengkimės rudeniui. 
Tačiaus nereikia laukti iki ateis ruduo, 
dėkime ruošti planus, galvokime ir veikime, 
kad tikrai padarytume gerą dalyką.

pra-

Netiksli Kritika
Kaip kada draugai, gal veikdami labai sku

biai, parašo ir ne viską nušviečiančių kritikų. 
Draugas Komunistas, “Laisvės” numery j 20, 
kritikuoja d. Jasilionio eiles, kurios tilpo Me
no Skyriuje, sekamai:

“Mūsų poetas kalba apie bedarbi, kuris sa
vo ranka išsibraukė iš gyvųjų tarpo, suvary
damas kulką sau į širdį. Tas reiškia, kad jis 
nekovojo už būvį, už gyvybę, prieš kapitaliz
mą. Taip ir reikėtų pasakyti. Bet pas poetą 
išeina atbulai. Jis dainuoja:

“Šiandieną girdžiu jau, 
Kad jis—jau lavonas: 
Per savąją širdį 
Jis pervaręs šūvį. 
Delko tai padarė?— 
J klausimą šitą, 
Atsakymas vienas: 
Kova užu būvį...

“Kokia jau čia kova, jeigu 
pats nusižudė...”

Tai tiek pasakyta apie visas eiles. Skaity
tojui, kuris neskaitė eiles Meno Skyriuj, gali 
atrodyti, kad tokias eiles galėtų parašyti tik
tai nusivylęs pesimistas ir jos neturėtų < rasti 
vietos Meno Skyriuje.

Tačiaus tfiip nėra, d. Komunistas čia išpe
šė tik vieną punktelį ir tik tą punktelį kriti-

THRU®
kuoja, kuomet tas posmelis neatskiriamas nuo 
kitų. Išrodo, kad tas vienas punktelis būtų 
visos eilės. Bet pO šiam punkteliui dar yra 
trys. Viename jų skaitome, kad tokis žygis 
(nusišovimas) padėtį nepataisė. Bet “bado 
nasrai dar tebėi- atdari. Ne jį—tai kitą” 
siekia ryt.

O jau paskutinis eilių punktas sekamai mo
kina :

“Ir jis, ir tas kitas, 
Ir trečias, ketvirtas, 
Kitokį jei, būdą 
Prieš badą vartotų— 
Galėtų pašalint 
šią santvarką biaurią, 
Galėtų turėti 1
Gyvenimą sotų.”

Kaip matote, tai poetas čia. nesiūlo saužu- 
dystę, bet surasti kitą kitokį būdą, kuriuo 
galėtų pašalinti “šią santvarką biaurią.”

Dabar klausimas, ar galima pavadinti tuos 
darbininkus, kurie šio krizio laiku, netekę gy
venimo paskutinių priemonių, nusižudo, kad 
jie krito “kovoje užu būvį.” Mano manymu, 
galima. Kovoja už būvį ne tik klasiniai są
moningi darbininkai. Kovoja kiekvienas gy
vas sutvėrimas, tik jų kova nesąmoninga. 
Kada žmogus prieina prie saužudystės, tai ne
reiškia, kad jisai nekovojo, šiame krizyje, 
kuomet žmogus jau netenka gyvenimo prie
monių, dažnai puola desperacijon, yra tokių, 
kurie net protiniai nusilpsta. Tad toki dar
bininkai, kurie nėra klasiniai sąmoningi, daž
niau daro saužudystę,—jie krinta kovoje už 
būvį. Klasiniai sąmoningas darbininkas turi 
supratimą. Jisai supranta, kad jo skur
das ateina del išnaudojimo, del šios tvarkos. 
Klasiniai nesąmoningas darbininkas kartais 
mano, kad jisai pat kaltas, kaipo asmuo, kaltas 
jo tėvas už jo nepasisekimus. Tad jisai grei
čiau ir prieina prie saužudystės. Jis protauja, 
kad jo “toks likimas.”

Taigi, kritikoje visuomet reikia paduoti, 
kad ir trumpoje sutraukoje, kūrinėlio pras
mę. Tokia kritika, kuri išpeša tik vieną da
lykėlį, dalyką nepataiso, bet suklaidina.

• ■. V. B. i

Juda Gyvas Okeanas
Juda gyvas okeanas,
Bangos muša į krantus; ,
Blaškos kaipo uraganas,— 
Laužo tvirtovės kampus.
Tankiai smarkiai sužaibuoja, 
Raudonąja kibirkštim: 
Tai rikiuojasi varguoliai 
Darbo masių ateitin!
štai apielinkės jau niaukias, 
Kyla streiko debesiai!
Minios į vienybę šaukias, 
Jau girdėti jų balsai!
Apuokas tinginys riebus
Bijo kylančios audros;
Jis sutukęs nerangus,— 
Nesuspės praryt aukos.
Skubinos jis prie kanuolės, 
Taikė šauti debesin, 
Bet suimtas yra baimės— 
Lenda pelkėsna gilyn.
Ponas troško mūsų kraujo, 
Bet vargdienis jau neduos: 
Tveria šis pasaulį naują i
Ir gTeit jį pabudavos!

Miškų Darbininkas.
I

Iš ALPMS Antro Apskričio 
Konferencijos

Sausio 14 dieną įvyko Mass, valstijos Meno 
Sąjungos apskričio konferencija, kuri man 
atrodė ne taip, kaip aš tikėjausi. Vienas da
lykas, tai kad atstovybė buvo neskaitlinga, 
maža—tik keturi chorai dalyvavo. Paskiaus 
tinkamo entuziazmo stokavo nuo pat pra
džios. Tai reiškia, kad nepaisom šios fazės 
mūsų veikimo. Didžiausias trūkumas pasi
rodė konferencijoje, kad nebuvo duota gana 
laiko diskusijom, išdirbimui ir pataisymui 
mūsų veikimo.

Kaip kuriose kolonijose padaryta labai di
delė pažanga, kaip tai Worcesteryj, Lawren- 
ciuj ir Gardneryj. Worcesteryj pakilta na
riais ir pradėta daugiau veikti. Jie jau turi 
sporto grupę ir formuoja dramos ir šokimui 
grupes, šis choras veda ir švietimo darbą. 
Lawrenciuj choras parodė gerą progresą, bet j 
reikia pakritikuoti už, nedalyvavimą konferen
cijoj. ’ Naujas choras ir sporto grupė suda
ryta Gardneryj.

Su galima išimčia Montello, kiti chorai la

bai mažai padarė progreso. Norwoode skun
džiamasi, kad sportas buvo priežastis, del ku
rios choras negalėjo žengti pirmyn. Kitur 
didesnė priežastis buvo del mokytojų.

Mes turime pripažinti, kad mūsų propagan
da ir kultūra negalima taip skleisti su sporto 
veikimu, kaip kad su drama ir daina. Bet 
mes turime deleisti, kad sportas yra vienas iš 
primonių, kuria galima patraukti jaunimą prie 
mūs. Klaida pas mus yra tame, kad mes dar 
nemokame sujungę sportą ir meną veikti ar
mėniškai.

Kur sportas yra choruose, tai sportininkai 
turi dainuoti chore. Bet jei jaunuolis neturi 
muzikalio patraukimo, tai yra absurdas ban
dyti jam Įdėti tą patraukimą. Ypatingai tai 
buvo matyti Norwoode. Jie pasidarė tiktai 
kliūtimi chorui. Sporto grupė turi būt "at
skira dalis nuo choro. Choras yra centrali- 
nis kūnas, prie kurio gali susidaryti sporto 
grupė.. Kur yra LDS grupė, tai ši organi
zacija gali būti centru organizavimui chorų, 
sporto ir dramos grupių.

Jūsų pareiga išsidirbti, kuri organizacija 
turi būti jūsų kolonijoj centraline jėga. Tuo
met dalykai eis švelniai.

Klausimas su mūsų instruktoriais rodo tai, 
kad dabar reikalinga labiau, negu kada pir
miaus, steigti lavinimo mokyklą. Perdaug dar 
yra tokių, kurie pilnai nesupranta mūsų nu
sistatymo ir nesąmoningai kenkia pažangai. 
Mes turime paremti d. šąlinaitės sumanymą, 
kad būtų įsteigta sekančią vasarą prie jauni
mo mokyklos, Proletarinio Meno ir Muzikos 
pamokos. Su šiuo aš paremiu sumanymą.

Su nuolatiniu įtraukimu mūsų jaunimo į 
chorus, mes matome, kad augusieji nariai iš
simėtą iš chorų. Tai klaidingas nusistaty
mas mūsų suaugusių draugų, šiuo laiku jau 
suaugę veik visai apleido sceną ir paliko darbą 
veik visai į jaunuolių rankas. Tai tiesa, kad 
chorai susideda veik visai iš jaunuolių, 
jiems suaugusių parama dar reikalinga.

Suaugusieji neturi nusistatyti, kad čia 
tik jaunuolių darbas. Mūsų jaunimas dar 
ra tiek išsivystęs, kad jis galėtų vienas savis
toviai veikti. Jūsų (suaugusių) yra pareiga, 
kad būtų kooperacija iki pilniausio laipsnio 
ir darbas eitų švelniai ir sklandžiai. Mes ne
siekiame atsiskyrimo, bet siekiame pilniausio 
ir širdingiausio kooperavimo tarpe suaugu
sių ir jaunimo.

Nacionalė konvencija Meno 
(ALPMS) bus laikoma Detroite, 
LDS. Padarykime ją sėkminga, 
me sunkenybes ir negalimybes ir 
me, kad konfrencija galėtų būti tikra pamoka 
ir pasidalinimu veikimo patyrimais.

C. Strauss.

bet

tai 
nė-

Sąjungos 
sykiu su 

Pašalink i- 
padaryki-

Judžiai-Teat ras-Muzika

"Golden Harvest”—Judis Apie Fermerius
Amerikoj pradeda daugiau rodytis judžių, 

kuriuose bandoma vaizduoti klasių kova, ka
pitalizmo netvarkumas, kovos ir tam pana
šiai. Tokiais judžiais yra “Golden Harvest,” 
“Counsellor At Law,” “Wild Children” ir 
dar kiti.

Vienok šie judžiai yra buržuaziniai. Iš jų 
ir negalima tikėtis, kad buržuazija gerai, vai
zdingai perstatytų darbininkų, komunistų cha
rakterius. Viena, tai ne jos tikslas, kita— 
ji nei nesupranta darbininkų judėjimo, ko
munistinio judėjimo.

Tokia padėtis yra ir su “Golden Harvest.” 
Veikale yra kelios vidutiniai geros scenos. 
Jose vaizduojama farmerių streikas, jų kovos. 
Parodoma, kaip farmerių gyvenimą ėda trus- 
tai, milionieriai, kurie superka kviečius už 
labai mažą kainą, o paskiaus parduoda už di
delę kainą.

Veikale vaizduojama: vienas brolis sėdi ka
pitalistinėj biržoj, kuri varo bankrūtan far
merius, o kitas brolis farmerys. Tai reiškia, 
kad brolis prieš brolį kovoja. Taip ir yra.

Bet judis (Golden Harvest) išvadą padaro 
visai kitą. Paskiaus brolis kapitalistas iš bir
žos ir brolis farmerys padaro taiką. Prie pa
baigos ateina Roosevelto valdžios NRA ir 
vėl prasideda farmerių “smagus gyvenimas.” 
Veikalas išveda, kad farmerių klausimas jau 
išrištas. Jis laimėtas ne kova, ne streiku, bet 
tik atėjus Roosevelto valdžiai.

O tikrenybėje, tai nei farmerių klausimas 
išrištas, nei Rooseveltas juos išgelbėjo, nei iš
gelbės. Tad toki judžiai, kurie vaizduoja dar
bininkų bei vidurinės klasės judėjimą,—tą ju
dėjimą padaro dar tamsesniu, dar labiau su
klaidina darbininkus, kurie mato tuos judžius.

Menininkas.

“ Sveiki Gyvi, Draugai”
Tai gražiai skambanti proletarų daina. Di

džiuma mūsų chorų ją dainuoja bei mokinasi. 
Man neteko sužinoti jos muzikos autoriaus, 
bet leiskite man pakalbėti, kas, mano supra
timu, reikėtų taisyti.

“Svei-ki gy-vi bran-gūs,” čia daina šaukia
si į minias, o antrame bare, kur sakoma 
“drau-gai”, ritmas darosi žemaitiškas ir daina 
šaukiasi tik į vieną draugą. Ant žodžio

“drau”, padėta pusė notos ir ant žodžio “gai”, 
ketvirtė notos.

Tai sudaro žemaitišką ritmą ir dainos aidas 
sveikina tik draugą, kur trečias baras vėliai 
šaukiasi į minias, kaip jum “ei-na-si”? 
“drau”—turėtų būti ketvirtė notos, o 
pusė notos, 
gai.

Kur 
gai,” 

Tada ritmas pasidaro “drau- 
Aidas sveikina minias draugų.

Tas pats yra ir su antra eile dainos. Tai 
yra šeštame bare, taip pat yra ir su pusla
piu antru. Antra eilė pirmame bare, kur tik 

| sakinys “draugai,” ten ritmas darosi žemai- 
j' tiškas ir vieton minios, viskas supuola ant vie- 
■ no draugo.

Man rodos, tuo klausimu turėtų atsiliepti 
chorų mokytojai arba šiaip muziką žinanti.

L. Klimas.

Trečias Puslapis

‘ ‘ G egužės G ėl ės”—Op ei-ei ė
CHICAGO, Ill.—Sausio 14 d. L.K.M. Choras 

sulošė vieno veiksmo operetę “Gegužės Gėlės”. 
Vaidinime dalyvavo L. Zutriutė, B. Žukaus
kaitė, N. Navikaitė, Al. Brazis, F. Jokubaus- 
kas. Visi lošėjai yra jauni kankliečiai, ta
čiaus, vadovaujant d. A. Kvedarai, veikalas 
tapo suloštas gerai. Tiktai publika nepasi
tenkino, kad yra trumpas, nes lošimas užima 
tik vieną valandą laiko ir pačiam chorui yra 
tik dvi dainos. Bet publika lankėsi gana aps
čiai, buvo pilnutė Liet. Auditorium. Chorui 
atliks nemažai pelno.

Parduota nemažai literatūros, d. B. Kasto
ms pasakė trumpą prakalbą apie bėgančius 
darbininkų kovos reikalus. Po perstatymui 
prasidėjo šokiai ir traukėsi iki vėlumai. Kaip 
numatoma, tai LKM Chorui atliks apie $100 
pelno. Pavasario sezone manoma pakartoti 
vieną iš didesnių operečių, “Kornevilio Var
pai,” nes nuo laiko, kai minėtas veikalas bu
vo loštas, prabėgo 5 metai. Tai prisieis iš 
naujo visiems kankliečiams mokintis.

J.D.B.

Sulaužytas Ledas
ir sustingęs jau sulūžo ledas, 
nesulaikė alasas skaliku;
kad buržujams viskas prastai vedas,

Kietas 
Nes jo 
Del to, 
Tai mažai ką reiškia talka pakalikų;
Fišių, Wollų, Greenų, kapitalo ramsčių, 
Kurie darbo klasę pajėgia apgauti, 
Progreso augimą laikinai nukauti, 
Atlikdami darbą pelyjančių kamščių.
Surambėjęs sprandas kapitalo linksta 
Prieš galingą žygį narsaus proletaro; 
Jie piktai riaumoja, jų šėlimas tvinksta, 
Jie visokius skymus ir suokalbius daro, 
Kad Sovietų tvarkai padaryti mirtį, 
Kad kelią pastoti žygiui komunaro— 
Tiems, ką naują buitį darbo klasei daro, 
O jau kapitalui rengia karštą pirtį.
Prievarta prispirtas, be jokios ukvatos, 
Dėdė Samas staipos prieš Sovietų žemę, 
Nes tenais del jojo naudos apsčiai matos: 
Laukia, kad prašvistų jam skliautai sutemę, 
Kad turtuolių klasei dausos sugiedrėtų, 
Kad vėla bagočiai tvirtai atsistotų, 
Minias darbininkų vėl pavergę tvotų,— 
Tai ateities tokios ponija norėtų.
Bet turčių troškimai, jų niekšiški žygiai 
Kovotojų miniai kelio nepastojo, 
Nors iš visų pusių juosius varstė dygiai, 
Kurie daug jų galios, spėkų išeikvojo;
Bet kančiose gimę milžinu pakyla 
Ir rodo mums kelią išeit *iš vergijos, 
Kad uždyką vargas savo pono bijos, 
Nes dienos siaubūnų jau baigiasi—dyla, 
žaizdos neužgijo plėšikiško puolio, 
Kaip Sovietus apniko žmogžudžių gaujos;
Kai bandė išplėšti pergalę varguolio 
Kiek daug jie praliejo veltui brangaus kraujo 
Iš gyslų karžygių klasės darbininkų, 
Kurie, nusitrenkę jungą tironijos 
Ir pasiliuosavę iš pančių vergijos, 
Troško kurti naują gyvenimą tykų.
Bet gaujos iš šiaurės ir iš rytų ėjo, 
Iš vakarų krašto ir iš pietų pusės;
Lyg amaras piktas, skverbės ir gūžėjo, 
Lyg kad prieš gaišimą įnirtusios musės— 
Kardu ir ugnimis darbininkus smogė, 
Spėkas jų naikino, suteriotas baisiai, 
Kad tik neprigytų didi kovos vaisiai— 
Laimėjimo žiedus jie naikino, vogė.
Dabai’ jau išvydę, kad jų sapnai gęsta, 
Kad kovos didvyriai milžinais išaugo, 
O jų tvarkos būtis pelyja ir sęsta, 
Kad pasaulis kratos senos tvarkos raugo,— 
Todėl jie atmainė toną plėšiškumo, 
Kuomet sapnai saldūs jų neišsipildė: 
Didis proletaras jų siekius išdildė— 
Dabar jie jau mezga ryšį draugiškumo.
Išmaldų neprašo milžinas Sovietų;
Maža dėka Jenkei už tiesimą rankos: 
Dabar, matai, kviečia pas save ant pietų! 
Bet nieks neužmiršo baubimo patrankų, 
Kuomet jie užklupę skerdė proletarą,
Bandė išplėšt siekius, pasiektus varguolių, 

Sugrąžinti tvarką caristų draskuolių, 
Nukaut naujos būties bekylantį Arą.

Raudonas Juokas.

Iš Liuosybės Dailės Ra
telio Choro Susirinkimo

------ .—
MONTELLO, Mass. — Cho-

■ ro metinis susirinkimas įvyko 
'sausio 5 dieną. Po Įvairių ko
misijų raportų, nauja valdyba 
užėmė vietas.

Išrinkta veikiantysis komi
tetas del vaidinimo ir ruoši
mo sceniškų veikalų. Komi
tetas jau darbuojasi ir mano 
greitai pradėti mokintis veika- 

! Ią “Moteris Gatvėje.” Komi
teto nariai yra veiklūs dar- 
; buotojai, tai laukiama gerų 
| pasekmių.

Vienas dalykas, tai choras 
svarstė disciplinos klausimą ir 
nusitarė jos gerai laikytis. Ku
rie nariai neatsilankys į pa
mokas, tai turės užsimokėti 
10c bausmės, o neatsilankę 
per 3 kartus i pamokas ir jei 
neturės gerų priežasčių. tai

■ bus pašalintais iš choro.
Sekmadienio vakare. 28 

dieną sausio, yra rengiama se
niems choro nariams balius, 

j Parengimas Įvyks L. T. Na- 
! me. įžanga 25c. Per tą laiką 
i bus kalbinama seni nariai 
i grįžti prie choro.

Jaunųjų Komunistų Lygos 
lietuvių skyrius rengia pra
kalbas L. T. Name, vasario 4 
dieną. Kalbės vietinis lietu
vių metodistų kunigas Pelčius 
ir Komunistų Partijos organi- 

1 zatorius, d. H. N. Sparks.
Tema prakalbų: “Ar rei- 

j kalinga karas ir ką jis duoda 
i jaunimui?” Įžanga veltui.
Į

AIJDLD ir LDSA kuopos 
rengia vestuves vasario 18 d., 
L. T. Name. Tai bus gera va
karienė su smagia programa 
tik už 50c. Visi vietiniai ir 
apielinkės darbininkai Įsitė- 
mykite šį parengimą ir atsi
lankykite skaitlingai. Pelnas 
šios vakarienės bus paskirtas 
geriems tikslams.

Pataisau klaidą. “Laisvės” 
inumeryj 14 buvo pasakyta, 
j kad St. Roko draugijos nariai 
. moka po 50c pomirtinės riė- 
isant kasoje $l,OQjO. Turi būt: 
! Nesant kasoje $5,000. Taipgi 
’ nebuvo pažymėta, kad kalbė- 
jo ir d. Strižauskas, kuris da- 

i ve raportą iš prieškarinio kon- 
i greso. Jo kalba visiems pati- 
: ko.
i , . Šalna.W

FREEHOLD, N. J.

BEDARBIAI
Dvieju veiksmų drama»
Rengia L.U.N. Kliubas, 

Freehold. N. J. 
bus vaidinama

šeštadienį, 10 Vasario, 1934
WEMROCK SVETAINĖJE

Viena mailė nuo Freehold©, 
Menalapin Rd.

Kviečiame visus vietinius 
i lietuvius, jaunus ir senus, ma
išus ir didelius, atsilankyti ant* 
'šio mūsų parengimo. Taipgi' 
j kviečiame iš apielinkės mies- 
itų ir miestelių, matyti šį per- 
j statymą, kur bus rodoma Ame- 
j rikos bedarbių gyvenimą. 
(Įžanga 50c ir 35c, vaikam su- 
virš 12. metų įžanga 15c. Sve
tainės durys bus atdaros 6 va
landą vakare, lošimas prasi- 

idės 7:30 vai. vakare. Po pęr- 
: statymui bus šokiai iki vėlu
mos nakties, šokiams orkes
trą iš Elizabeth, N. J., po va
dovyste Anthony Gurski.

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 

DR. FILURIN
(Buvusio asistentų Hamburgo universiteto 

klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lytiea-ilapinimoal 
organų. Beskausmis gydymas garankl- 
čluotų kraujagyslių. Patarimai Daktaru. 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
118 W.

tarpo
4Žnd ST. NEW YORK 
Broadway ir 6*.h Avenue 

Pasitarimai ir $000 
egtamlnavlmas
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“LAISVES” VAKARIENE

Aido Choro Merginų Sekstetas ir Vyrų Oktetas

TUOJ įsigykite įžangos tikietus

75c
Konvencija ir parengimas atsibus puikiai įrengtoje svetainėje:

GRAND PARADISE BALLROOM
Antrašas: 318 Grand St., Brooklyn, N. Y. Ten yra Patalpos ant 2,000 Ypatų

šokiai prasidės 6:30 vai. ir tęsis iki 11:30 vai. vakare

Vien tik šokiams įžanga 35 centai ypatai

Grieš Lietuvių Muzikantų Unijos Orkestrą

Prašome išanksto įsigyti bilietus ir atsilankyti į šį mūsų dienraščio pokilį.

Sekmadienį, 4 Dieną Vasario-February, 1934
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Labdarybės Globoje
---.... ........ Rašo SIMANOKS

(Tąsa)
Pilypas, išgirdęs suminint jo vardą, su 

nusistebėjimu žiūri ant vyriškio ir klau
sia:

“Kaip tamista žinai mano...” Prisi
minęs, kad vyriškis ne jo vardą minėjo, 
bet tik seną, nuvalkiotą prilyginimą, lyg 
susimaišęs, pasikrapštęs kišenius, nuėjo 
prie langelio atsiimti voką su penktuku 
ir rašoma plunksna. Pasakęs numerį- 
vardą-pavardę, atgavęs savo turtą, stojo 
eilėn ir sekė paskui pirmuosius. Užlipus 
vienais trepais, atsidūrė valgomajam 
kambaryje. Paėmęs blekinius indus, 
traukia prie puodų. Iš vieno didelio puo
do įkrečia porą šaukštų skystos aviži
nės košės. Kitas užpila “pieno”. Bet 
tikrenybėj, tai vanduo, į kurį įplakta 
konservuoto pieno (condensed milk). 
Pripila juodos “kavos” ir tris riekutes 
duonos. Tai pusryčiai, ant kurių turi 
gyventi iki vakarui, o vakare, jei laimin
gas įeiti, vėl gausi tokio pat viralo, kaip 
ir vakar, ir taip, be jokios atmainos, kas
dien. Pilypas, išsrėbęs, apsilaižęs, trau
kia paskui kitus lauk. Lauke lyja, kaip 
iš rago. Oras pagelus. Viduje nelaiko 
nei vieno,—išskiriant tuos, kurie dirba 
prie apvalymo, prie lovų pertaisymo, prie 
valgio pagaminimo. Dirbantieji gauna 
per pietus blekinę sriubos, kavos ir duo
nos.

Atsidūrus gatvėje, nėr kur pasidėti. 
Slampinėja, trinasi pasieniais, vaktuoda- 
miesi nuo lietaus, griebia praeivių nume
stus galiukus papirosų ir rūko. Pilypas 
kūprina pasieniu, o ant jo keteros puola 
dideli lašai nuo stogų. Praėjus porą 
ketvirtainių, pastebėjo Jurgį pasmėlusiu 
veidu, it skenduolio. Su juo stovėjo keli 
susitraukę vyrai, tarpe jų tas negrų ne
prietelius ir vienas negras.

“Gerą rytą, Jurgi,” užkalbino Pilypas.
“Gerą rytą... Na, o kaip išmiego

jai?. .. Eik čion po pastoge,” Jurgis kai-

Odos Dar'ommkai Atmetė Unijos Vadų 
Padarytą Agrymentą

užkalbino ir
J

pastogės ne-

bino Pilypą grūstis į tuščios krautuvės 
tarpdurį. Pilypas nei kiek neprieštara
vęs ėjo pastogėn, o tuo tarpu tas 100 
nuošimčių amerikonas stengėsi atsitrauk
ti. Pilypas jį mandagiai 
prašė nesiskubint, nes be 
jauku. Apsistojo.

“Na, kurgi tave vakar
klausė Jurgio. “Maniau, tame ‘palociu- 
je’ galėsime padraugauti per naktį, o 
čia—perskyrė, net nė pasimatyti negavo
me. Papasakok!.. Nejaugi tave išvarė 
laukan, o jei išvarė—už ką?”,

“Oh, brolau, verčiau tylėti. Savo iš
kalbumu vistiek negalėsiu papasakoti.”

“Kas gi tokio neparasto, neapsakomo 
galėjo atsitikti?”

“Bjauru net pamąstyti, o ką jau kal
bėt apie kitam papasakojimą.”

“Ha, ha, ha,” juokėsi negras. “Jei aš 
galėčiau mąstyti, tai pasakot tik paduok. 
Bet va,” badydamas pirštu į garbiniuo
tus plaukus, tęsė, “ši puodynė nedirba, 
ha, ha, ha...” Besijuokdamas surado 
kišenių je, sugrumuliuotą papirosui sukti 
popierėlę, kreipėsi prie Pilypo su malda
vimu: “Prieteliuk, gal turi truputį taba
ko?”

“Neturiu,” atsakė Pilypas. “Lioviau 
rūkyti, kuomet nėr už ką pirkti.”

“Lioveisi rūkyti! Ha, ha,ha... Aš tik 
tuomet paliausiu, kuomet lopeta per pil
vą gausiu.”

Visi nusijuokė iš taip keisto negro nu
sistatymo. Po valandėlės tylos, Pilypas 
kreipėsi prie Jurgio su klausimu:

“Na, Jurgi, kur nakvojai? Viduje 
lauke?”

“Lauke”, atsakė Jurgis. “Matai, 
jumis viduje pritrūko vietos, tai mus 
varė štai ton šėtron.”

“Šėtron, tai visgi ne lauke!?”
Bus daugiau) 

o
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Įvyks po Laisvės” Bendrovės Dalininkų Suvažiavimo

Dainuos K. Menkeliuniute, A. Višniauskas, J. L. Kavaliauskaitė. Taip
gi pirmu kartu Brooklyne dainuos Mary Franckaitė, sopranas, iš Auburn, 

Me., kuri šešis metus dainavo Italijoje.

AP ĮŽANGA VAKARIENEI IR ŠOKIAMS 85 CENTAI
(I UI VIEN TIK ŠOKIAMS 35 CENTAI YPATAI 
VUU Anksto Perkant Vakarienei ir šokiams 75 Centai

NORWOOD, Mass.—Sausio 
16, Lietuvių Svetainėje, odos 
darbininkai laikė savo susi
rinkimą, kuriame buvo rapor
tuota apie naują agrymentą 
ir algų pakėlimą. Pasirodo, 
kad algų pakėlime padaryta 
kaip ir ant juoko. Nes vie
niems pakelta po kelius cen
tus į savaitę, o kai kuriem po 
porą dolerių, o dar kitiems vi
sai nieko. Pas darbininkus 
kilo protestų prieš reformisti- 
nius unijos vadus, kai kurie 
darbininkai siuntė vadus va
žiuoti ten, iš kur jie atvažia
vo ir tt.

Darbininkai nubalsavo at
mesti tokią sutartį ir nubalsa
vo reikalauti 15 nuoš. algų 
pakėlimo del visų darbininkų. 
Neužtenka tiem vadam kriti
kos, reikia jiems visai parody
ti duris iš vadovybės. Kaipo 
socialreformistai, jie jau pil
nai pasirodė, kad nėra tinka
mi darbininkams vadovauti.

visai netinkama, 
kad tie vadai 

nors tinkamai 
darbininkų ge- 
nesąmonė. Tik 

reformistinius

Praėjusį, puikiausiai ėjusį 
streiką sustabdė be jokių lai
mėjimų. Dabar ir vėl daro 

i neva algų nustatymą, bet del 
darbininkų
Todėl tikėtis, 

! pradėtų kada 
darbuotis del 
rovės, tai yra 
atmetus tuos

i vadus, tai mes patys greičiau 
j ir geriau susitvarkytume ir j 
greičiau prieitume prie/ tinka-1 
mesnio susitarimo su kompa
nija mūsų pačių naudai.

Tik dabar darbininkai pra
deda įvertinti Komunistų Par
tijos išleistus lapelius streiko 
pardavimo glausimu. ‘‘Kelei
vio” ir “Klampynės” kores
pondentai tai dar ir šiandien 
tebesidžiaugia “laimėjimais.”

Kodėl socialfašistai džiau
giasi tokio streiko pralaimėji
mu ? Todėl, kad “Keleivio 
“Klampynės 
yra 
Mes 
1933 
sijas; 
pasisakė patys prieš publiką, 
kad jie neis į streikus, ar de
monstracijas, kad galvas gau
ti sudaužyti. Taipgi ir pra
ėjusį odos darbininkų streiką 
skelbiant, tie socialfašistai bu
vo nepatenkinti, ir pačiame 
streike neėmė aktyvumo. Ir 
kada per socialreformistus va
dus streikas sulaikytas be jo
kių laimėjimų, tai tuomet tie 
socialfašistukai suriko visa 
gerkle, kad streikas “laimė
tas.” Nes streikas buvo už
baigtas taip, kaip tie “Kelei
vio” ir “Klampynės” bendra
darbiai norėjo. Jiems nesvar
bu, kad darbininkai, sugrįžę 
prie darbų, rado blogesnes są
lygas. Jiem irgi nesvarbu, 
kad del unijos vadų netinka
mo darbavimosi dar ir šian
dien virš šimtas darbininkų 
nepaimti į darbą, o skobai kai 
kuriuose departmentuose net 
viršlaikius dirba. Ir šitą viską 
“Keleivis” su “Klampyne” ro
kuota “dideliu laimėjimu.’’

Darbininkai, mes turim ge
rai žinoti, kad kur tik so.cial- 
fašistai ranką prikiš, tai dar
bininkai skaudžiai ir ilgai 
juos atsimins, kaipo pardavi- 

i kus.
Darbininkai ir darbininkės, 

mes turim drūčiai laikytis uni
joj, bet turim 
‘vadam” išduoti 
ir tegul jie sau 
kur atvažiavo, 
mes atsikratysime nuo refor- 
mistų, tuo greičiau mes, dar
bininkai, sustiprėsime.

Izabelės Yarmolavičiutės 
Koncertas

ir 
korespondentai 

priešai unijų ir streikų, 
dar gerai atsimenam 

m. bendro fronto disku-
; tie ‘‘korespondentai”

dabartiniam 
vilko bilietą 
važiuoja, iš 
Kuo greičiau

Sausio 14 d., Lietuvių Sve
tainėje, įvyko I. Yarmolavi
čiutės koncertas. Apart pa
čios Yarmolavičiutės, progra
moj dalyvavo ir kiti du mu
zikai. Smuikininkas Cefiero

Ciancarelli,—daug sykių da
lyvavęs darbininkiškuose pa
rengimuose ir pianiste Virgi
nia Wilson. Visi trys yra mu
zikoj gana augštai prasilavi
nę ir programą gražiai išpil
dė.

Pati Izabelė, kaipo daini
ninkė, tai dainavo 
gražiai

daug ir 
Bet kaipo pianistė, 

tai mažai pasirodė. Suskam
bino tik duetus su panele 
Wilson. Būtinai reikėjo ir 
solo suskambinti keletą muzi
kos kavalkų.
si ir lauke Izabelės piano 
lo, bet apsiriko.

Publikos buvo apie 70 
menų. Kaip garsinimai
vo silpni, tai reikia sakyti, 
kad publikos buvo vidutiniai.

Darbininkas*

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia šokius sek

madienį, '28 d. sausio,. 408- Court St., 
8 vai. vakare. Įžanga tik 17 centų. 
Visi prijaučianti chorui malonėkite 
atsilaųkyti ir paremti chorą finan
siniai. Rengėjai.

(23-24)

Atvyksta Bitininkas
LIUDVIKAS KONČIUS

STAMFORD, CONN.
LDS. ir Jaunų Komunistų Lyga 

rengia šokius su-,programa 10 dieną 
vasario (February), 7 vai. vakare.

j Polish National Home svetainėje, 
804 Atlantic St. Įžanga tik 35 cen
tai. Programą išpildys Aido Choro 11HOS ! 
merginų

Končius, 
Jis atsi- 

Jo me-

Sekantį šeštadienį Brooklyne 
lankysis Liudvikas 
garsusis bitininkas, 
veža gausiai medaus,
dus yra tyras (genuine) bičių 
suneštas iš įvairių žiedų. Da- 

' bar medaus kainos yra seka-

Septetas iš New Yorko. I
Rengėjai. Už kvortą 75c, už galioną 

(20’24 ) 2.50 ir už 5 galionus $10.00.
Korys 25 centai

Kam reikalinga medus, ma- 
I lonėkite paduoti savo užsakymą 

LAISVĖS” ofisą, kada Kon
čius atvyks, jam bus paduoti 
jūsų orderiai ir pristatytas 
jums medus.

BOSTON, MASS.
13 kp. rengia “Penny Sale” 

šis paren-

so.
LDSA.

Daily Workerio naudai.
girnas įvyks 28 d. sausio, 7:30 vai. Į 

i vakare, 376 Broadway. Bus įvairių 
Publika tikėjo-Į dalykų ant išlaimėjimo, drabužių, 

valgių ir gėrimų, viską galėsite iš- 
laimėti tik už vieną centą. Kviečia
me visus atsilankyt,. Įžanga veltui.

Draugai, nors 13 kuopa susivieni-1 
jo su ALDLD kuopa, bet šis paren
gimas buvo nutartas dar prieš tai 
ir todėl 13 kuopos komisija parengė 
13-tos kuopos vardu.

so-

as- 
bu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 3-čia kuopa i LDSA. 8 

kuopa bedrai rengia savo “Vestuvių 
vakarienę,” 8-tą dieną balandžio 
(April), Angora Hall.

Nariai nutarė iš anksto garsinti, j 
kad galėtum gerai išgarsint, tad vi- Į. 
si įsitėmykite dieną ir mėnesį ir 
malonėkite nerengti jokių parengimų i 
ant šios dienos, bet čia skaitlingai 
atsilankykit. Bus koncertinė pro
grama ir šokiai.

Komisija. į
(22-23)| STEPHEN BREDES, JR.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 74 kuopa rengia linksmą 

ir įdomų balių 3 d. vasario (Feb.), 
Liet. Jaunų Vyrų Draugijos svetai
nėje, 407 Lafayette St., 7:30 va), va
kare. Įžanga tik 25 centai.

Kviečiam visus atsilankyt, nes tu
rėsim skanių valgių ir gėrimų, gera 
muzika griež amerikoniškus i)' lie- 
______  __ ius.

Kviečia Rengėjai.

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057
I inuziKU gries 

. I tuviškus šoki

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirin

kimas įvyks 29 d. sausio, Lietuvių 
svetainėje, 180 New York Avė.

Visi nariai, choriečiai, ir meno ra
telio grupelės skaitlingai atsilanky
kite, nes komisija prie tos vakarie
nes išduos raportą, prie to yra daug 
kitų svarbių dalykų aptarti.

M. Ycgela.
(23-24.)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS. 6 kp. rengia ketvirta meti-. 

i nį koncertą ir šokius. Įvyks šešta-, 
O. V., fin. rast. i dieni, 27 d. sausio, Lietuvių Sve-1 

(23-24) I tainėje, 315 Clinton St. Bus Įvairi : 
----------  I programa ir International orkestrą, 

šokiams. Kviečiame visus!

(22-23)

ya

k?

te

LINDEN, N. J.
PIRMAS DIDELIS BALIUS

Rengia bendrai dvi kuopos: LDS. 
135 ir LDS. 152 Jaunuolių “Victors” 
Kuopa, Subatoje, 27 d. Sausio (Jan.) 
Linden Hall, kampas 16th Street ir 
Wood Ave., Linden. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga sųąųgųsiems 25. 
centai, •vaikams 10c.

Parengimas yra 
kad sykiu rengia ir 
pa, tat visų pareiga 
me parengime.

į remsite dar naujai susitvėrusią jau- 
, nuolių kuopą ir patys linksmai lai
ką praleisite.

Bus laimėjimas ir gera muzika, po 
—* z"’ . K warren ir jo Hot- Į 

Boys, kurie grieš amerikoniš- 
ir lietuviškus šokius iki vėlu-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškos vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo ,

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
T. svarbus tame, ■ 
ir jaunuolių kuo- | 

i dalyvauti šia- 
Dalyvaudami, pa-

j vadovybe Ch.
I Cha
, kus

NEPRA-!mai-

LEISKI

TE JO!

Pradžia 8-tą Vai. Vak.

KONCERTAS
APVAIKŠČIOJIMUI

sukaktuves

PUIKI PROGRAMA 
Dovanos! Dovanos! Dovanos! 

UŽ GERIAUSIUS KOSTIUMUS

Ether-Wave instrument 
tai muzika iš oro

Sol Bravermano dvi negrų 
ir baltų orkestros

*
IWO Symfonijos Orkestrą

L Koreman, direktorius
s*c

Masinis veikimas per IWO 
Jaunuolių ir vaikų sekcijas

69th REGIMENT
ARMORY

25th St. ir Lexington Ave.
Įžanga 35 centai
Tikietai parsiduoda:

Workers Bookshop, 50
E. 13th St., I. W. O. 30

Fifth Ave. ir prie durų

(21-23)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, Ml C! L

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c. p
Ant visokios rūšies anglių

Naudokitės proga!
s

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Pristatome greit j jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Arba užeikite pasikalbėti
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St.,

namus. Prašome

TRU-EMBER COAL CO. į
Brooklyn, N. Y. fc

o

GERIAUSIA DUONA

muiiiiuiiuii nrvHuv,

Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

h
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M. Pranckunaitė Daly
vaus “L” Vakarienėje

Prakalbos Prieš Karą ir Fašizmą
BALTIMORE, Md.— Sausio 

18 d., Levering svetainėje, 
įvyko prakalbos prieš karą ir 
fašizmą. Prakalbų tema bu
vo: “Karas ar fašizmas Jung
tinėse Valstijose?”

Kalbėjo John Methew, pir-

šiais metais “Laisvės” suva
žiavimas ir vakarienė turės 
būti didelė iškilmė. Muzika- 
liška programa bus labai ge
ra.
ir grupių, kurios dalyvaus šio- i Karą ir Fašizmą, 
se iškilmėse, mes sulauksime žaibėjo Mrs.
dar vieną lietuvaitę daininin
kę—Mary Pranckunaitę.

rengimą atsilankė geras dar
bininkų būrys. Aukomis irgi 
gerai pasirodė. ALDLD. 25 
kuopa aukojo $2, o LDSA. 28 
kuopa—$5. Lietuvių Dailės 
Kliubas aukojo $2. Susirinki-

mus ir bando darbininkus 
daugiau išnaudoti.

Sekantis unijos susirinkimas 
įvyks vasario 7 d. Visi nariai 
turėtų dalyvauti susirinkimuo
se ir svarstyti unijos ir darbi
ninkų reikalus. (Del didelio 
skaičiaus suplaukusių kores
pondencijų turėjome ir šią ko-

.—Red.)
Unijiste.

jų nutarimas budavoti nenau
jus karo laivus neišvengiamai 
įšauks karo laivyno klausime 
lenktyniavimus su Japonija, o 
čia dar 1935 metais baigiasi ka
ro laivyno reikale sutartys.

Penktas Puslapis

REICHSTAGAS BE BAL-1 Rios teisės daryti jokius ta-
SO IR BE GALVOS . T. v . rimus. Jis saukiamas tik

me gauta keletas narių į Ko-jresP- kiek trumpinti, 
munistų Partiją. ! "

Vinco Duktė. !
Be visos eilės dainininkų mįninkas Lygos Kovai Prieš

i _ Taip pat
Hoover temoje!

Moteris ir karas.” 
Apart vidurinės klasės 

,! moksleivijos, darbininkų 
žai buvo susirinkę.

I thew nurodė, kad 
■yra pirmas žingsnis Amerikos 
j kapitalizmo, kuriuo jie 
i išgelbėti šią tvarką.
į ninku pareiga vesti kovą prieš 
! fašizmą Amerikoje visais bū- 
; dais, o ypatingai tarpe amu
nicijos i n d ustri j os d a r b i n i n k ų.

i Reikia vesti tą kampaniją tar-
,pe inteligentijos, jūreivių, mi- 
litarinių organizacijų ir dar
bininkų abelnai. ;

Gerą įspūdį padare į klau
sytojus buvęs Amerikos laivy
no kapitonas,

Į savo mintį del pereito karo.
Šiame susirinkime pirminiu- mažai darbo turėjo, o dabar 

kavo J. Nelson, redaktorius galutinai uždarė.
“Baltimore Sun,” kuris savo loring Ko.—pradeda

I pažvalgomis yra liberalas.

M. Pranckunaitė, kuri 
d a 1 y v aus “Laisvės” 
vakarienėje. Jinai 
mokinosi muzikos Ita
lijoj. Dar pirmu kar
tu dainuos Brooklyne, 
vasario 4 d., 1934 m., 
Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., 
B’klyn, N. Y.

pa-M. Pranckunaitė nėra 
prasta dainininkė. Jinai dai
navimo mokinosi 6 metus Ita
lijoj, o dabar gyvena Lewis
tone, Maine valstijoj. Tenais 
jinai dalyvauja darbininkų 
parengimuose.

Su šia proga mūsų chorai, 
New Yorko apielinkėje, ga
lėtų surengti koncertus 
dainininkei. Veikiausia 
apsistos apie savaitei 
šioje apielinkėje.

Taip pat šioje vakarienėje 
turi dalyvauti kuo daugiausia 
mūsų draugų ir laikraščio 
d a r b u o t ojų. Padarykime, 
kad “Laisvės” suvažiavimas ir 
vakarienė būtų didelė iškil
mė mūsų judėjimo. V* B.

IMMMMMMMMM

i Mūsų Korespondentams •
; Iš A.C.W. of A. 218 Lietuviu i•J11 i Lokalo Susirinkimo 

ma-i
J B Me-I Sausio 17 d. įvykusiame lie- 
fašizmas'tuvių kriaučių lokalo susirin

kime labai aiškiai paaiškėjo, 
kaip yra labai : 
kriaučių pramonėje. kurioje 
yra didelis skaičius ir lietuvių 
darbininkų, štai koks yra 
lietuvių lokalo biznio agento i 
K. Matuliausko raportas, ku-Į 
ris daugiausia liečia lietuviš-i 
kas dirbtuves.

Adomavičiaus dirbtuvė dir-j. . .x.. ., . , . , jas visas ištisai negalėjome su-ba mažai. Adams darbo vi-1 ...
sai nėra. Berlyn—pradėjo 
dirbti po biskelį. Burk i r 

darbo
mažai. Griniaus dirbtuvė —

mano
Darbi-

šiai 
jinai 
laiko

, “šviesa”, ALDLD žurnalas, 
jau artinasi išleidimo. Tai bus 
labai gražus ir turtingas žur
nalas. Jį turėsime plačiai pa
skleisti ir gaut naujų narių į 
ALDLD eiles. Jis bus siuntinė
jamas tik kuopų sekretorių 
antrašais.

Redakcija turi atsiprašyti------------------------
kai kurių korespondentų, ku-1 YONKERS N Y Vi- 
rių raštai reikėjo trumpinti. I giemg šįo mįesto mok to. 
Ypatingai tie, kur rašyta apie . . ,v. , . .jams valdžia nukirs algas 

15 nuoš. Palies 1,000 mo
kytojų. Uždaroma viena 
augštoji mokykla ir ketu
rios, pradinės. Darbo neteks 
00 mokytojų. Jau už ketu-

A I V X [S VV A-V V/J t .

sunki padėtis Padengimus ir Lenino

kuris pareiškė . Freed—pradėjo dirbti,

House Tai- 
geriau 

dirbti. Mandraviskio — pasi- 
randavojo kitą dirbtuvę. di- 

jdesnę. Mano daugiau dirbti. 
| Levanavičius—dirbo mažai, o 
dabar jau visai pabaigė. Ma
linauskas—dirba po biskį. Mi- 

■liauskų—mažai dirba. Papeč- 
” j kio—darbo mažai. Pečkis—

, . . . . . a. įdirba mažai,
bėjo apie karo pavojų ir pri
siminė apie Liebknechto vei
kimą ir darbus. Taip pat kal
bėjo vietinis Komunistų Par
tijos organizatorius Williams. Tvrv"vvv-v.*“0 .

ttt* , i • I Vaskevicius—mažai turiDraugas Wicks c jas ...n 
ninga kalba nurodė apie So
vietų Sąjungos nuveiktus dar
bus. kuriai vadovauja Komu
nistų Partija. Nurodė apie ka
pitalistinėse šalyse darbinin
kų padėtį. Buvo ir progra
ma.

Aukų surinkta &92.1/Š. čia 
reikia tarti žodį kitą ir apie 
lietuvius darbininkus. Į pa-

Sausio 19 d. įvyko prakal
bos Lenino paminėjimui. Bu
vo daug žmonių, bet galėjo 
būti dar daugiu. Kalbėtojais' 
buvo C. Princo® nuo Jaunų i 
Komunistų Lygos. Jisai

MM

Berlynas. — Hitleris 
kia reicstago posėdį, 
tas reichstagas neturi

s užgyrimui Hitlerio planų.
Bet Tai vis svieto akių muilini-
jo- mas.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

> pami
nėjimus. Tokiose koresponden- 

icijose, maž daug, būna vieno- 
įdumo, tad jas ir trumpinome 
1 daugiau. Taip pat apie pa- 
i rengimus.

Trumpinti reikėjo tik todėl,, . _ .
kad pastaruoju laiku korės-|rls menesius valdžia skalna 

i pondencijų daug suplaukė ir mokytojams.

bo mažai.
Mano, kad galės 

pradėti daugiau dirbti. Uz- 
ma—dirbo keletą šavaičių. 
dabar jau pabaigė darbą. 
Vencevičius — mažai dirba.

, . . vaouvv.v.uj—mažai turi dar-savo turi-:. T v. ... _ v .ibo. Jancius dirba mažai. Ka- 
šausko—dirba po biskį. Ake-i 
laičio—darbo nėra. Ražans- 

Ikas—darbo nėra. Bradūnas— 
nupirko kitą dirbtuvę. Sa- 
perskienės—dirba 10 
mažiau. 

' I
Del Goldman dirbtuvės kilo : 

dideliu ginču. Kai kurio bo- ■ 
sai nepildo unijos reikalavi-1

WIWIWIWIWI

talpinti.
Redakcija.

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.)

Japonijos imperialistų reika
lai susikerta ir su kitų grobikų 
reikalais. Iš vienos pusės, jie 
jieško galimybės atsteigti kari
nį suokalbį su Anglija; iš kitos 
pusės, jie šnairuoja į Australi
ją ir turtingą Indiją, šaukda
mi, kad “Azijoje turi būti tik 
Japonija!” o tas užgauna anglų 
imperialistų reikalus.-

• i»n«

Evergreen 7-6167

PETER BANES
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kur 
į labai žemą kainą.
■ telefonuokite arba 
Į karnų antrašu: s
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UŽ į

Reikalui esanti 
kreipkitės se-1

AVENUE66 MARCY
Brooklyn, N. Y. į 

• I| Dieną ir naktį prisirengęs patar-i 
į navimui. Klauskite kainos. I
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MONTREAL - CANADA

MATHEW P. BALLAS 
(BIEL6USKAS) 
G R A B O R i U S

INC

gW UNDERTAKERS A hi D EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y. W

JO MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: W
mirusius' PAPVEŽAM IŠ Visų ŠALių, IR iŠ ČIA 

ii! PASIUNČIAM IH KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
į PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINf AUTOMOBILIU, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS

M PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'GRAŽIA ViET/\ SAVO Ji 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES g 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSU
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Dar daugiau kertasi Jungti
nių Valstijų imperialistų reika
lai su Japonija. Japonija pasi- 

| grobė Mandžuriją, Jahol ir ki
ltus Chinijos plotus, o Jungtinių 
į Valstijų imperialistai turi 
j Chang Kai-sheko valdžią ir su 
Įjos pagelba valdo plačius Chi- 

nuos. j nijGS p}otus> Jungtinių Valsti-

METROPOLITAN OPERA HOUSE 
TRANSLIUOS “AIDĄ”

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

. Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS t

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

“UZ PINIGUS VESTA PATI”!
TRIJŲ VEIKSMU JUOKINGA KOMEDIJA

PERSTATYS AIDO CHORO DRAMOS GRUPE

Sekmadienį, 28 d. Sausio-January, 1934
UKRAINU SVETAINĖJE

101 GRAND STREET BROOKLYN, N

Pradžia 4-tą Valandą po Pietų

ĮŽANGA 60 CENTŲ; PERKANT IŠANKSTO 50; ŠOKIAMS 50c

Ši komedija yra viena iš juokingiausių perstatymų, koki ų 
Brooklyno publika nėra mačiusi. Ji parodo, kaip vyras yra laiko
mas mulkiu, kuris veda ne sau lygią pačią. Matykite ją visi!

Draugės ir draugai! Tą komediją perstatys šie gabiausi Broo
klyno aktoriai: L. Kavaliauskai tė, M. Vaicekauskaitė, A. Pakal
niškienė, J. Juška, J. Judžentas, J. Nalivaika, J. Visockis ir P. Pa
kalniškis. Kiekvienas tinka savo rolėje.

WM. NORRIS PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ

Užviečia Aido Choras
W W W W Iftl W |A4 W W IAi Irti

Garsioji pilna opera “Aida”, pa
rašyta rašytojo Verdi bus visoje sa
vo pilnumoje leidžiama oru iš Metro
politan Opera House šeštadienį, sau
sio 27 d., 1:55 vai. po piet. (ĖST.) 
per sujungtus NBC WEAF-WJZ ra
dio tinklus. Lošėjų sąstatas, kuris 
dar neparinktas, bus paskelbtas vė
liau.

Prieš ir po kiekvieno iš keturių ak
tų, Milton J. Cross paaiškins operos 
temą ir veikimą. John B. Kennedy 
patieks įdomių apsakymų apie dau
gelio Metropolitan Opera House 
žvaigždžių jaunystę ir jų užsiėmimą.

Tie kas savaitė, šeštadienį po piet 
transliavimai pasaulio didžiausių 
operų, dainuojant tarptautiniai gar
siems artistams tiesiog nuo Metro
politan Opera House estrados patie
kiama American Tobacco Company, 
dėka.
“AIDOS” TURINIO SANTRAUKA

Pilna Keturių Aktų Opera, Parašy
ta Giuseppe Verdi.

(Veikimo vaizdas pastatyta Egipte, 
kuomet paraonai buvo galybėje.)

Į AKTAS. Karalius Amonasro 
vadovauja ekspedicijai j Egiptą pa- 
liuosuoti Aidą, savo dukterį iš ne
laisvės. Ji myli Radames, 
jauną karžygį, kurį taipgi 
Amneris, Egipto karaliaus 
Amneris j 
kad jų dievaitis Isis pasirinktų Ra
dames 
likus, 
meilės 
siųsto

(Vaizdas keičiasi). Vulcano šven
tykloj Radames pakeliamas iškil
mingomis ceremonijomis vyriausiu 
karo vadu, vaidilutėms šokant įvai
rius šokius.

II AKTAS. Amneris gudriu klau
sinėjimu sužino apie Aidos įsimylė
jimą į Radames. Radames laimėjęs 
kovą sugrįžta su belaisviu Amonas-

| ro, kurio niekas, išskiriant jo dukte
rį Aidą, nepažįsta, ir paskelbiama, 
jog Amonasro žuvęs. Radames iš
gauna belaisviams liuosybę. Egipto 
karalius paskiria jauną karžygį savo 
sosto įpėdiniu ir atiduoda jam savo 
dukters ranką apsivedimui.

III AKTAS. Amonasro įkalba 
da išgauti iš Radamas svarbias 
riškas informacijas. Būdamas 
mylėjęs į Aidą, Radamas išduoda 
reikalingas informacijas, tada Amo
nasro atidengia savo asmenybę ir 
pabėga su Aida, tuo tarpu Radames 
suimamas už savo išdavystę.

IV AKTAS. Amneris nori išgel
bėti Radames, bet ji atstumiama. Jis 
nuteisiamas mirti, būti palaidotu gy
vu. Aida sugrįžta su juo mirti ir 
palaidojami gyvi kartu. Amneris 
meldžiasi ant jų kapo, kada šventi
kai atlieka palaidojimo ceremonijas, 
o vaidilutės šoka iškilmingus Šokius.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telephone, Evergreen 6-5310
S 
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| ant visokių kapinių; parsamdo au-į
Į tomobilius ir karietas veselijomsj

I 
I I

J. GARŠVA
Grahorius (Undertaker)
lauktuvių direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius

I krikštynoms ir pasivažinėjimams |

I §I
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
puikų 

myli ir
duktė

»•>

l.gipil) Keli dlldUS (lUKLC. • Mff

prikalba vyriausi kunigą, loergancių Vyrų ir Moterų 
nvait.is Tsis nasirinktn Ra- ° c J

vesti kariuomenę prieš užpuo- 
Aida tampa padalinta savo 
tarp jos tėvo ir karžygio, pa- 
ji atremti.

Ai- 
ka- 
įsi-

Chroniškos Ligos Gydomos
Šiandien ateiki- 

te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
1 jūms bus išaiškin- 

ta» kaip lūs fiziši- 
stovite.

y/fa, I Odos Nušašėji-
'//////^<^^^ / mai’ Nervų Ligos,

Abel nas Silpnu- 
mas, Skilvio Žar- 
nų jr Mėšlažar- 
hės Ligos, Nervų 

imas bei Reumatiški Nesveiku-

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiėpų Įsmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

©R. Z IMS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avę. ir Irving Place 

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

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Dr. HERMAN MENDIMTTZ
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 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Phone, EVergreen 7-4785

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue .1

Kampas E. 23rd St.

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui AkiniŲ

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI: •

Dr. Anthony Stenger 
■rGBRfe Dr. Fred E. Burnham

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

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Qraborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad maino pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kaihą. 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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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI 4

“Laisvės svetainėje,

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
vakare,
46 Ten Eyck St.. Brooklyn, N. 

i Y. Kalbės Dr. R. Andersonas 
i ir J. W. Thomsonas. Ateikite 
i visi ir daug naudingų patari
mų išgirsite. Įžanga „veltui.

Kviečia Rengėjai.ĮVAIRIOS ŽINIOS
700 Delegatų Jau Atvyko

LIETUVIŲ

Sklokininkų Vadų Išpažintis 
ir Gailestis už GriekusJ Sovietų Sąjungos Draugų i 

konferenciją jau yra atvykę ■ 
700 delegatų. Dar laukiama 
daugiau. KonfeYencija laiko- ■ 
ma New Star Casino svetainė-1 
je. 107th St. ir Park Avenue.' 
New Yorke. Visi darbininkų j esi gerag asmuo?» 
organizacijų išrinkti delegatai y Michelsonas. 
nepamirškite dalyvauti. Kon
ferencija bus ii* visa sekma-i 
dienį.

O kaip iš morališkos pusės, 
Paklausė

“Mat. tas klausimas platus, 
■galima jį visaip aiškinti, bet 
'aš žinau, kodėl tas jums, rei
kalinga žinoti. Aš save skai- 

Darbininkų Kovos Auga )tau prie moralistų, nes sveti- 
---------  i mų “bobų” neviliojo, o jeigu 

Darbininkai sužinoję, kad! pasitaikytų po ranka, tai ne- 
tarpe A.D.F. kailiasiūvių uni
jos vadų ir bosų yra laikoma 
slapta konferencija viešbutyj, 
darbininkai apgulė New 
Yorker Hotelį. Virš 1,000 
nariu revoliucinės Industrinės *•------------------------------ I
Adatos Darbininkų unijos pri-įsų Grigaitis.” 
buvo ten. Bosai ir pardavingi į “Tamsta, neįžeisk bereika-

žinau ką daryčiau. Gal grie- 
šyčiau, o gal ne, nes tai pri
klausytų nuo momento ir 
kaip tuom laiku žmogus “fy- 
lini.” Išgerti išgeriu, bet nuo 
kojų nenuvirstu, taip kaip jū-

Bet vis nepasi-

aišku... Bet 
pirmesnių klau-

t] pasitėmpti. . .
i KAS NAUJO TARP tempiau.

“A, dabar 
kaip su tuom 
simu ?

“Tiesą pasakysiu, kad aš 
niekados pas svetimas bobas 
neinu, bet jau jeigu jos pas

■ mane ateina, na, tai ką pada
lysi . . .”

“Na. jeigu taip, tai ii' socia
lizmo principai nedraudžia, 
nėra jokis nusidėjimas vienas 
kitam gero pasidaryti. . . ” I 
Pridūrė Michelsonas.

“Rodos, viskas, ka aš turė
jau jums pasakyti,” pridūrė i 
B. Jokubonis. i

V. Paukštį apvaginau, kad! 
konvencijos štampas pavogė į 
nuo A. Damijonaičio. Tokiuoj 
“teisingu” nuduodantis, gavau 
pasitikėjimo ir net pasiskolinti 
iš Damijonaičio pinigų del 
biznio. O kada Įėjau i biznį, 
pirmam kontraktorių susirin
kime mokinau kontraktorius, 
kaip jie turi išnaudoti darbi
ninkus.”

Šaukia CWA Darbininkų 
Bendro Fronto Konfe-

renciją

A. D. F. vadai buvo privęrsti Hiigų žmonių,” padarė pasta- augštyn:
pertraukti konferenciją.

Mezgėjai Tęsia Kovas

bą V. Michelsonas.
“Atsiprašau, mat, kaip žmo

gus išsiplepi, tai pats nesijauti 
kaip koks žodelis išsprūsta iš 
burnos.” pasiteisino E. But
kus.

“Ką daugiau, neturi nieko 
Klausė Michelso-

Sausio 20 dieną kairiųjų 
mezgėjų konferencijoje tapo 
išrinkąs komitetas, kuris tęs 
kovą prieš N.R.A. 
darbo sąlygas, 
stovauja 8.000 tos industrijos. 
darbininkų. Jie varo darbą • *<oiau- 
už surinkimą 10,000 parašų piliesi už padarytas
prieš N.R.A., kurie bus įteik- : klaidas ?” 
ta darbdaviams ir N.R.A. ve- “ _
dėjams. žadu pasiprovinti,

 i šiai pareiškė E. Butkus.

Kr u vi n i_ n. i “Klaupkis ir muškis i krū-E. New Yorko Prakalbu j tinę,” pareikalavo V. Michel- 
------- - I so n as.

Butkus atsiklaupė, palenkė 
: “Mano 

mano kvailiausios 
man Mi- 

visi

vergiškas pasakyti ?
Komitetas at- nas-

Nieko, rodos viską išpasa-

“Ar gailiesi už nuodėmes, 
kurias papildei blevyzgoda
mas prieš socialistus?” Pa
klausė Michelsonas.

“Taip,” trumpai atsakė Jo
kubonis.

“Klaupkis!”
“Mano kaltybė, mano visų 

didžiausia kvailybė, ką aš 
kada per visą savo gyvenimą 
esu papildęs. Dovanok man!”

Michelsonas pakėlė ranką 
: “Socializmo soste sė

dintis Grigaiti. “Keleivio” re
daktoriau Michelsone. susi
milkite ant to ubago dvasios, 
kuris klūpoja prieš mane 
gailesčio ašaras braukia 
savo veido. Amen!

“Next!” Riktelėjo V. 
ehelsonas.

ir iš
nuo

Mi-

Mykolas Puzinas.
(Bus daugiau)

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Pašalpos Darbininkų Lyga,; 
New Yorke, šaukia bendro i 
fronto konferenciją visų dar-j 
bininkų, dirbančių prie CWA 
—viešų valdžios darbų. Ka
pitalistinė valdžia pasiryžo 
nukapoti tiems darbininkams 
algas. Konferencija Įvyks į 
sekmadieni. 28 di. sausio, 1

Na. kaipgi, gailiuosi ir pri- 
nuliūdu-

Cibulskienė, 
Varnagirio 
su socialis- į 
abudu, su

į Komunis-

E. New Yorko darbihitikti - - V» V 4 V W KZ * wy 4 * B 4 V,
organizacijos, ALDLD 185 kp. galvą žemyn ir sako: 
buvusi LDSA 111 kuopa ir L. kaltybės, 
D.S. 13 kuopa rengė prakal- kaltybėj dovanok 
bas. Įvyko ketvirtadienio va- chelsonai, Grigaiti ir . __ 
kare. Trumpai kalbėjo dd. E. j cjalištų vadai, aš ateinu su ty- 
Jeskevičiutė ir D. M. šoloms- j ra jr atvjra širdžia pas 
kas dienos klausimais. Po tol^.- h 
kalbėjo Dr. J. J. Kaškiaučius j 
apie įvairias ligas ir kaip nuo 
jų apsisaugoti. Susirinkusieji dievas Grigaitjs, 
galėjo daug ko pasimokyti., ,.edaktorius Michelsonas i 
Parengimui pirmininkavo d. si šventie i 
W. Baltrušaitis. Paprašius au- Ąmenj” 
kų. del padengimo lėšų, su-1 
rinkta $5.71. 
aukotojams!

Širdingai ačiū i

Buvęs.

Sendro Fronto Delegatams

so

jo

V. Michelsonas iškėlė ran
ką augštyn: “Lai laimina tave 

Grigaitis, “Keleivio” 
_________  ir vi- 
socialistu vadai: v

Kiti Spaviedojasi.
Riktelėjo V. Mi-

Bolesius Jokubonis,
Gyveni-

“Next!” 
ehelsonas.

“Aš esu 
kriaučius iš amato,
mas man nesiseka, buvau kar- 
čiamos biznyje, bet subankru
tavau. Kaip kas sako, kad aš 
viską pats išgėriau. Kai kada 
paplūdau Glavecką, Grigaitį ir 
kitus, tik tuo metu, kaip jie 
negirdėjo. Ach, kaij5 biznyje 
subankrutavau, tai norėjau

Padėkavonės Žodis
Marijona Subačienė mirė 

22 d. sausio, palaidota Alyvų 
Kalnelio kapinėse 25 d. šir
dingai dėkavojame graboriui 
J. Bieliauskui už tinkamą pa- 

x tarnavimą, ačihojame visiems 
draugams ir- draugėms, kurie 
šioj nubudimo valandoje reiš
kė mums užuojautą, atsilankė! pasikarti, bet neradau vietos... 
į šermenis ir palydėjo į kapus. Į Dabar esu normalus ir dau- 
Mes dėkavojame “Laisvei” irįgiau neisiu kartis. Pas komu- 
jos štabui, kuri taip pat buvo. nistus netinku, nes jie reika- 
su mumis ir iš redakcijos vie- lauja veikimo, eiti į demon- 
nas narys pasakė atsisveikini-j stracijas ir tt„ o aš jiems atsi- 
mo prakalbėlę. Aš Martynas sakau tą daryti, tad su atvira 
Subačius, Marijonos vyras, pa- širdžia ateinu 
aukauju “Laisvės” reikalams 
$5.00. Laidotuvės buvo lais
vos, kaip pageidavo velionė moralas? 
Marijona. Pasiliekame nuliū-j sonas. 
dime, velionės vyras ir pus-; 
brolis.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

-------------------->
VALANDOS:

12—2 p. p.
G—8 vakare

Tel. Evergreen 6*1660

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 6-2112

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare 

Antradieniais uždaryta 
Tel. Rupublic 9-5964

Dr. A. PETRIKĄ
( DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-07706'

Namų, Republic 9-3040

i Iv 1 lyl Cl X VŽ 1 A 1 • <. J a.

i vai. po pietų, Furniture Work-| 
!ers Hali. 812 Broadway.

- ' Tarpe CWA darbininkų ko- 
auga. Trečiadienį į.

demonstra- iRytoj Visi Matykite “Už Pi- .. . . . . . . . ,
|vo prie CWA raštinės protes- 
'tuodami prieš algų kapojimą.

nigus Vesta Pati”

’ Rytoj, 4 vai. po pietų, Uk- 
rainų svetainėje, 101 Grand 
St., Brooklyne, bus lošiama 
labai juokinga komedija “Už 
pinigus Vesta Pati.” Loš Ai
do Choro Dramos Grupės ge
riausi komedijantai ir komedi- 
jantės ir be abejonės pridarys 
daug juoko.

Taigi ar snigs, ar lis, ar gra
žu bus, nieko nepaisydami, vi
si ir visos urmu traukite į 
Ukrainų svetainę pamatyt ko
mediją ir gardžiai pasijuokti. 
Gi lošėjai ir rengėjai užtikri
na, kad vist būsite užganėdin
ti šiuo parengimu.

Kviečia
Aido Choro Dramos Grupe.

Prakalbos Sveikatos Reikalu

Kriaučių Lygos Jaunuoliai 
Rengia Vakarėlį

“Aš esu O. 
giedojau kunigo 

j chore, apsivedžiau 
| tu ir iš socialistų 
dūšiuku, perėjome
tų Partiją ir buvome ne ko
munistai. Kilus laike “Lais- 
svės” suvažiavimo armyderiui, 
nuėjau su Pruseika ir E. But
kum, bet socialistams neprisie
kiu tarnauti, nes jie neina už 
darbininkų reikalus. Jie Vo
kietijoje turėjo valdžią savo 
rankose, o atidavė fašistams, 
Italijoje socialistai turėjo val
džią savo rankose, ten gyvuo
ja fašizmas. Visur kur tik 
soęialistai turėjo valdžias sa
vo rankose, ten šiandien 
viešpatauja fašizmas,”

“Tamsta, žinok, kad spavie- 
dotis atėjai, o ne man pa
mokslą sakyti,” pareiškė pik
tai V. Michelsonas.

i’ “Eik tu Į peklą toks kuni
gas! Aš pamečiau katalikys
tę, aš nesispaviedojau . . . aš. 
nesispaviedosiu ir tau!” Pik
tai pareiškė Cibulskienė.

“Prašau tamstos apleisti šį 
kambarį!”

“Gerai, galiu ir apleisti,
išėjo pro duris susiraukusi Ci
bulskienė.

“Next!” Riktelėjo Michelso
nas.

Pro duris įeina Jankūnas vi
sas nubalęs, drebėdamas: “Aš 
mat ne politikierius, aš unio- 
še politikos nepripažįstu, man 
atrodo, kad tos ceremonijos 
nenaudingos, bet kad mano 
“frentai” eina jas atlikti, at
liksiu ir aš. Aš, Jankūnas, 
niekuomet nebuvau nei geras 
socialistas, nei< -geras komunis
tas. Aš žiūrėjau, kur galima 
prisiglaust, prie užvėjos, aš 
prie jos ir glaudžiaus. Man

Paklausė Michel-j atrodė, kad Pruseika, Butkus 
yra bizniški žmonės, aš ir nu- 

“Jūs mane per “Keleivi” sekiau paskui jhos, nes 
1925 metais išvadinote “bo- jausi spaustuvėje darbą

Martynas Subačius, biuro,” aš juo nesu, nes aš tu-|ti.” 
Domininkas Burba, riu pačią ir du gražius vaikus, 

kuriuos myliu kaip pats save.” 
“Hm, jūs sakote, kad vai

kus mylite kaip pats save, 
vot ką tik sakėte, kad jūs 
rėjote pasikarti. Tai kas 
per tokte savęs meilė?” 
klausė šypsodamasis V. 
ehelsonas.

“Mat, kada žmogui nepa
vyksta gyvenimas, kada žmo
gus subankrutuoji, tai, natura- 
liškai paveikia į smegeninę, 
tas paveikė ir į mano labonę, 

aš jau, kaip sakiau, norėjau

Sveikatos Kultūros Draugi
ja rengia prakalbas, pirma
dieni, 29 cl. sausio, 7:30 vai. 

< 7
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Pirmą tokį linksmą vakarė
lį rengia jaunuoliai kriaučiai, 
kuris įvyks 3 d. vasario, “Lai
svės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne.

Mes, kriaučiai jaunuoliai, 
jauni ne tik amžiumi, bet ir 
jauna mūsų organizacija dar 
nesenai suorganizuota. Mes 
esam pilni energijos del savo 
organizacijos, bet silpni finan
siškai, todėl kviečiam suaugu
sius kriaučius ir taip Brookly- 
no darbininkišką publiką atsi
lankyti į mūsų vakarėlį, pra
leisti linksmai laiką ir paren- 
site mūsų jaunutę organizaci
ja.

Mūsų jaunuolių yra užduo
tis organizuotis i tokias orga
nizacijas, kaip Lyga, nes to-

kia organizacija yra labai rei
kalinga, kaip suaugusiems, 
taip ir jauniems kriaučiams.

Apie programą daug nekal
bėsime, nes skaitytojams tie 
patys žodžiai kas dieną ne 
kaip patiks. Buvo jau rašyta, 
kad visi bus užganėdinti, ku
rie atsilankys, galės pasišokti, 
dainų pasiklausyti ir užkąsti 
skanių valgių. Jaunos mergi
nos padainuos. Grieš jauni 
muzikantai. Pradžia 6:30 v. 
Tikietai šiuo bedarbės laiku 
irgi prieinami, tik 25c. o iš 
anksto perkant tik 20c. Tikie- 
tus galite gauti pas lygiečius.

Kviečiam jaunuolius ir su
augusius !

Komisijos Jaunas Narys.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Benedikta J as mon tai te pajieško 
savo sesers Evos, kuri paeina iš 
Lietuvos, Sedos parapijos, Telšių 
apskričio. Prašau jos pačios atsi
šaukti, arba jei kas žinote, kur ji 
gyvena, būsiu labai dėkinga, jei man 
pranešite. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Benedikta Jasmontaitė, 
2954 W. 1st St., Coney Island, N.Y.

(23-25)

Ir

pas jus, mieli 
draugai, socialistai.”

“Geri norai, bet kokis jūsų

tikė- 
gau-

drau- 
jeigu 

tai
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WMCA—570 Kc 
6:00 P. M.—Black’s Orch. 
6:15—Adler’s Ensemble 

:6:30—Martin 'Orch. 
6:45—Fallon Orch. 
7:45—Orchestral Music 
9:00—Al Shayne, Baritone;

Baker, Tenor; Haring Orch. 
9:45—Oxford Quartet

10:00—Della Baker, Soprano; Red
fern Hollinshead, Tenor; Concert 
Orch.

10:30—-Paula Lind, Songs;
Cottone, Organ 

10:45—Venuti’s Orch. 
11:00—Radio Scandals 
11:30—Trini Orch. 
12:00—Carter Orch.

WEAF—660 Kc

Mauro

6:00 P. M,—Cugat Orch.
6:30—Himber Orch.
7:40—Jack and Loretta

Song's
8:00—Olsen Orch.
8:15—Boston Symphony

Serge Koussevitzky, 
10:00—Rolfe Orch.; Men

Town Trio; Robert L. Ripley

WOR—710 Kc
6:00 P. M.—.Uncle Don 
6530—Boys’ Club
6:45—True fetory Program
7:30—Little Symphony
9:45—I^ane Orch.

Clemens,

Orch.; Dr. 
Conductor 
About

i 10:15—Katherine Jaggi-Wier
Augusta Tollefsen, Piano 

1'10:30—Organ Recital 
i 11:00—Weather Report 
| 11:0'1—Tremaine Orch.
1 11:30—Coleman Orch.
, 12:00-—Berger Orch.

WJZ—760 Kc
7:00 P. Mi—John Herrick, 
8:30—Canadian Concert 
9:00—Variety Musicale 
9:30—Duchin Orch.

11:30—Whiteman Orch.
12:00—Denny Orch.

WNYC—810 Kc
! 1:05 P. M.—Opera Matinee 
1 3:00-—Minuetta Schumiatcher, 

no
3:15—Clef Male Quartet
3:30—Queens Players
4:15—Tom Halligan, Tenor 
4:30—Band Concert 
5:30"—-McCarthy’s Music 
5:45—Carmen Josephy Songs

WABC—860 Kc
5:00 P. M.—Pancho Orch. 
5:45—-Sorey Orch.
7:45—Jones Orch.

i 8:45—Scrappy Lambert and 
Hillpot, Songs

j 9:00—Philadelphia Orch.
D’Anna, Conductor

Į 11:30-—Fiorito Orch.
■ 12:00—"Gray Orch.RADIO-SEKMADIENĮ

WEAF—660 Kc
A. M.—Mexican Marimba Ty-

and 
Duo

Pia-

Billy

Brooklyn© lietuvių darb. 
organizacijų atstovų į ben
drą frontą susirinkimas 
įvyks sausio mėn. 29 d., 
pirmadienį, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Ęyck $L, 
BrOoklyne, kaip 8 vai. va
kare. Visi atstovai kviečia
mi dalyvauti laiku.

Sekretorius.

bet 
no- 
čia 
Pa- 
Mi-‘

“Aš manau, kad tavo, 
ge, išpažintis teisinga ir 
gailiesi už nuodėmes, 
klaupkis ir tegul tave palai
mina Grigaitis!” Pareiškė V. 
Michelsonas, žiūrėdamas į 
Jankūno silpnybę.

“Next!” Riktelėjo V. Mi
chelsonas.

“Aš esu Jonas Hermanas, 
kuris kaip kepamas ant skau- 
rados buvau, kada'prigulėjau 
prie ' Komunistų Partijos, 
ėdžiau juos visus, visais nepa
sitikėjau,. visus vaginau, net

10:30
pica Band; Hector, de Lara, 
Baritone

2:45 P. M.—Muriel Wilson, Sopra
no; Rred Hufsmith, Tenor; 
Concert Orch.

3:00—Wayne King Orch.
! 4:30—Concert Orch.; Edward ' 

Davies, Baritone •.;
8:00—Eddie Cantor, Comedian; 

Rubinoff Orch.
9:30—Concert Orch.; Frank (Munn, 

Tenor; Virginia Rea, Soprano; 
Ohman and Arden, Piano Duo 

10:00—Jack Benny, Comedian; Black 
' Orch.

10:30—Shilkret Orch.; Rosa Pon- 
selle, Metropolitan Opera Sopra- 

- »no; John Erskine, Narrator

WOR—710 Kc
1:00 P. M.—Perolę String Quartet; 

Marguerite Fales, Contralto.
8:00-~Vera Brodsky and HaroM 

Triggs, Piano
8:30—Choir Invisible

10:00—Opera Concert

WJZ—760 Kc
10:30 A... M.—Samovar Serenade
12:30 P. M.—Symphony Orch.
6:00—Symphony Orch.; Sir Henry 

Wood, Conductor, Josef Hof man, 
Piano

7:30—Joe Penner, Comedian; Nel
son Orch.; Hariet Hilliard, 
Songs

9:00—Will Rogers, Comedian; Cole
man Orch.; Revelers Quartet

W ABC—860 Kc

Tosca-

FYank

Wilson,

3:00 P. M.—New York Philharmo
nic-Symphony; Arturo 
nlni, Conductor

5:30—Julią Sanderson and 
Crumit, Songs

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

7:00—Ethel Waters, Songs; Denny 
Orch.

8:00—Shilkret Orch.; Catherine 
Carrington, Soprano; Milton 
Watson, Tenor

9:00—Nino Martini, Metropolitan 
Opera Tenor; Jane Froman, 
Songs; Symphony Orch., Direc
tion Emo Rapee

Malonėkite Persitikrinti.

512
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Phone STagg 2-6<97

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

TeL: Glenmore 5-9467

Songs

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

BOSTON LUNCH

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Hours 10 A. M. to 10 I*. M. 
Sunday 10 A. M. to 5 P. M. 

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

367 BROADWAY, bet. Hooper & Reap 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 $250
Per vieną mėnesį galite gaut augščlau paduodamus plaukų sutaisy- 

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




