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Frakcijos Konferencija.
Masės ir Asmuo.
Buržuazinė Pelėda.
Kas Ištiktųjų Barbarai?

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Diebraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart'
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! ~us Nic.>w 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Dar kartą suvažiuos Laisvės 
Bendrovės šėrininkai apdiskusa- 
vimui dienraščio reikalų. Su
važiuos revoliuciniai darbinin
kai ir dar kartą pabrieš tą fak
tą, kad dienraštis “Laisvė” yra 
plačių darbo masių laikraštis, 
leidžiamas masių gynimui tų 
masių reikalu. * ir
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šis šėrininkų suvažiavimas 
Įvyksta be galo sunkiais ekono
miniais lęikais. Iš vienos pu
sės, dienraščio išlaikymas tokio
se sąlygose yra labai rimta pro
blema, 
tik šiuo
dienraščio 
dienraščio 
plačiųjų 
masių mobilizavimas toms ko
voms, kurios šiandien verda ir 
kurios dar turi aštrėti ateityje.

Atstovas Lundeen Sutiko įnešti Jungtiniu 
Valstijų Kongresai! Bedarlį Apdraudos 
Bilių; Nacionalė Konvencija Washingtone

Iš antros pusės, kaip 
laiku reikalingumas 
yra didžiausias. Be 
pagelbos negalimas 

lietuviu darbininku v t

“Laisvė” išsilaikė ir laimėjo 
iki šiol todėl, kad ji kietai lai
kėsi Komunistų Partijos ir Ko
munistų Internacionalo linijos. 
Tuo keliu ji maršuos toliau. 
Tie šimtai draugų šėrininkų, 
kurie dalyvaus suvažiavime ir 
kuriuos krizis taip skaudžiai su
spaudė, kaip ir visas darbininkų 
mases, šiandien persitikrinę 
daugiau, negu kada nors pir
miau, kaip teisingai jie pasiel
gė, kuomet atmetė oportunistų 
siūlomus kelius ir paliko dien
raštį Komunistų Partijos bol- 
ševistinėje vadovybėje. Klasių 
kovos eiga 'šiais keliais metais 
šimteriopai patvirtino mūsų po
zicijos teisingumą.

WASHINGTON. — Be
darbių Tarybų organizato
rius draugas Benjamin ap
lankė visą eilę kongresma- 
nu ir senatorių ir reikala
vo, kad jie įneštų kongre- 

'san ;
tional bankas turėjo pasko- 'Socialės Apdraudos Bilių. 
linęs 43 teisėjam ,$639,631.1 Surado tik vieną kongres- 
Tas parodo, kaip teisėjai |maną, kuris sutiko tatai pa-

Detroito Teisėjai Sulindę j 
Banku Kišenių

WASHINGTON. — Sena
to komisijoje paaiškėjo, kad 
tik vienas Detroit First Na-

yra sulindę į kapitalistų ki- 
šenius ir todėl taip ištiki
mai jiems tarnauja, kuomet 
darbininkas pasirodo prieš 
teismą.
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Toliau Lenkija Vienijas 
Su Vokietija

Komunistu Balsai 
Paaugo 400 Nuoš.

1Vokietija Pasiglemš •
Austriją, Sako Hitleris ;

CHISHOLM, Minn, —šia
me miestelyje valdžios rin
kimuose komujnistų kandi
datas į majorus gavo 250 
balsų. Palyginus su pir- 
mesniais rinkimais, tai bal
sų skaičius bus paaugęs net 
400 nuošimčių. *

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia atsakė į Austrijos 
protesto notą, kuri buvo pa
siųsta sausio 17 d. Hitleris 
begėdiškai atvirai pasako, 
kad Austrija yra “vokiška” 
ir turi būti po Vokietijos 
•globa.

Mainierių Konvencija Pasibaigė su Lewiso 
Mašinos Laimė jimu; Lokaluose Turi Eit 

Kova Už Mainierių Teises
Hitlerio Valdžia Išnaujo. 
Areštuoja Komunistus
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šiandien (vas. 3 d.) susiren
ka rytinių valstijų lietuviai ko
munistai. Kokia prieš juos 
šia’ndien svarbiausia problema? 
Atsakyt nesunku: iš vienos pu
sės,. mes • turime "smarkiau ir 
daugiau veikti mobilizavimui 
lietuvių darbininkų kovai <prieš 
karą, fašizmą ir bedarbę.' Iš 
kitos, turime atvirai prisipažinti 
ir kietai pabriežti tą faktą, kad 
mūsų ’ organizuotos komunistų 
spėkos yra nepakankamai tvir
tos. Stiprinimas partijinių spė
kų, budavojimas partijinių 
frakcijų kolonijose ir organiza
cijose, traukimas daugiau lietu
vių darbininkų į Komunistų 
Partijos eiles—štai ta didžioji 
užduotis, kuri šiandien stovi 
prieš komunistus. Brooklyne | 
susirinkę draugai turės persi
imti su šia neatidėliotina pro
blema.

VARŠAVA. — Tuojaus 
po pasirašymo nepuolimo 
sutarties su Vokietija, Len
kija ir Vokietija pradėjo 
derybas del prekybos sutar
ties. Tas vėl parodo, kaip 
greitai Lenkija ir fašistinė 
Vokietija susiartina. Tai 
bus daroma Sovietų Sąjun
gos ir Pabalti jos valstybių 
lėšomis. Nes Vokietijos 
valdžia senai siūlė Lenkijai j 
sutartį, pagal kurią Lenki
ja ir Vokietija pasidalinti] 
Pabaltės valstybes ir už
grobtų Ukrainą nuo Sovietų 
Sąjungos.

daryti. Minnesota valstijos 
kongresmanas Lundeen pri
žadėjo bilių oficialiai pasiū
lyti Atstovų Butui del pri
ėmimo. Jis sutiko tą pada
ryti ' todėl, kad Minne- 
sotoj pasidarė bedarbių ju
dėjimo didelis spaudimas į 
valdininkus.

Tai bedarbių judėjimo lai
mėjimas. Lengviau bus be
darbius mobilizuoti už bilių, 
kuomet pats ponų kongre
sas bus priverstas oficialiai 
bilių diskusuoti.
tas daug reiškia 
kimo amerikonų 
darbininku.

Šiandien, vasario 3 d., 
Washingtone prasideda na- 
ciohalė bedarbių konvencija.

Ypatingai 
dėl pasie- 
bedarbiu

Amunicijos Savininkai 
už Apsiginklavimą

Socialistas Majoras 
Apsaugo bosų Interesus

BET PRODUKTU KAINOS PAKILS NET
65 NUOŠ., KOVOT UŽ DAUGIAU ALGI!
Roosevelto valdžios pro

grama del atpiginimo dole
rio 41 nuoš. turės pakelti 
produktų kainas ant 65 nuo
šimčiu. O tas faktinai reiš- v
kia darbininkams, kad jų 
algos bėgyje trumpo laiko 
bus nukapotos 65 nuoš. 
Nes jeigu už kokį nors daik
tą mokėjai $1, ateityje turė
si mokėti $1.65.

Štai ka reiškia Roosevelto 
dovana Amerikos darbo ma
sėms. Ką turi daryt darbi
ninkai? Jie turi organizuo
tis į revoliucines unijas ir 
kovoti už algų pakėlimą. O 
vienatinis sėkmingas kovos 
būdas yra streikas. Jeigu 
Amerikos darbininkai ne
norės kentėti nuolatinį alkį, 
jie turės kovoti, streikuoti 
už algų pakėlimą.

INDIANAPOLIS, Ind. — 
United Mine Workers of 
America metinė konvencija 
pasibaigė pilniausiu laimėji
mu • Lewiso mašinos. Kaip 
buvo, taip pasiliko unija ne
lemtose Lewiso rankose.

Bet kova už mainierių tei- 
> sės ir reikalus nepasibaigė 
su konvencija. Pa^iųje 

i konvencijoj buvo Lewiso 
^ie j mašinai opozicija, nors, tie-
- "; sa, be galo silpna. O silp-
— i na todėl, kad revoliuciniai

FREIBURG, Vokietija.— 
Kai kurie revoliuciniai dar
bininkai buvo paleisti iš 
koncentracijos s t o v y k los. 
Bet pasirodė komunistiniai j 
lapeliai prieš Hitlerio vai-1 
džią ir tuojaus vėl tapo iš- j 
naujo suareštuoti visi f 
draugai. Tai kruvinos val
džios keršijimas. Bet tas i 
.jos žygis nesulaikys komu- unijos lokaliose
nistų nuo veikimo. i nedjrko užtenkamai, kad su-

# | simobilizuoti de 1 konvėnci- Auto Pramonė Verčia jos. Gi Lewiso agentai idar- 
i _ vi 0 *i—•įbavos diena ir naktį, kadDirbt Oil Vai. savaitėj : savo pasekėjus išrinkti dele- 

--------  Agatais. Tai pamoka jatei- 
Revoliuciniai mąinie-

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
... Maskvoj apvaikščiota 15- 
kos metu sukaktuves nuo 
įsteigimo Raudonosios Ar
mijos Karo Akademijos, ku
rioje paruošta visa eilė va
dų apgynimui Sovietų Są
jungos.

rija”, “Gladiatorius”, “Mir 
tis Pugačiovo” ir kiti.

WASHINGTON. — Ame- čiai.
rikos Darbo Federacijos riai, o ypatingai komunistai, 
prezidentas Green protes- į turi geriau ir smarkiau dar- 
tuosiąs valdžiai prieš auto-1 buotis unijos lokaluose ir 
mobilių pramonės savinin- mobilizuoti eilinius narius 
kus, kurie laužo kodeksą, prieš Lewiso mašiną, prieš 
Kodekse ’esą nustatyta 48 J bosus ir prieš Roosevelto 
valandų darbo savaitė, bet valdžią.
Detroito savininkai verčia -------------------

Amerikoj yra nemažai tokių 
sutvėrimų, kurie save vadina 
mokslininkais ir ‘psy^hologais. 
Jiem rūpi patirti žmogaus “dva
sinis” veikimas. Kaip daugu
ma mokslininkų prie kapitaliz
mo, taip tie mūsų psychologai 
jau senai pavirtę paprastomis 
buržuazinėmis p a 1 ei s tuvėmis. 
Desperatiškai jie bando išgel
bėti kapitalizmą ir atmušti re
voliucinių darbo masių atakas.

Anais metais, kuomet kilo ga
linga bolšeyistinės revoliuėijos 
audra Rusijoje ir nušlavė kapi
talo viešpatavimą, tūlas psycho- 
logas Watson bolševikus pakrik
štijo “barbarais’ ’. Bet tie “bar
barai” laimėjo. Jie laimėjo 
vieną šeštadalį pasaulio komu
nizmui, kultūrai, civilizacijai, 
naujam gyvenimui. O tie mū
sų psychologai pasiliko garbin
tojais ir agentais tikrųjų bar
barų ir kanibalų, būtent kapi
talistų.

(Tąsa 5 pusi.)

BRIDGEPORT, Conn. — 
Čionai streikuoja ' Klein 
Bros. 40 darbininkų. Miesto 
socialistinė valdžia yra pa
siuntus keletą policistų sau
gojimui boso nuosavybės ir 
skebų. Kuomet streikierių 
komisija nuėjo pas miesto 
majorą socialistą McLevy 
užprotęštuoti, tai tas ponas 
pareiškė, kad bosas turi tei
sę naudoti policiją apgyni
mui savo reikalų. ’ O kur 
darbininkų reikalai? Kur 
darbininkų teisės?

GENEVA. — Anglijos ir 
Italijos pasisakymas už ap
ginklavimą Vokietijos yra 
laimėjimas amunicijos .pra
monės savininkų kapitalis
tų. Galingi kapitalistiniai 
interesai reikalauja, ’ kad 
imperialistinės šalys gink
luotųsi, idant amunicijos sa
vininkai padidintų savo pel
nus.

Leningrade paleistas dar
ban mėsos gaminimo kombi
natas. Dešrų skyrius paga
mina į vieną dieną 130 tonų. 
Gretimai jo baigiamas 
įrengti skyrius, kuriame bus 
paskerdžiama 20,000 kiau
lių.

savo darbininkus dirbt net PVA1ZALllA;o Voro H ' 
iki 60 valandų į savaitę. Al- i * tOVOKUOja RaHį, V 
. o s iii a, Ii o m ^rs c e Iv i a, s n Kalba apie Taiką
nais pinigais—čekiais moka i _____
už 48 valandas, o pinigais už j T0RI0 _ Naujaį paskir_ 

va an ų. .^ag japOnjj0S ųaro ministe-
_____ __ _ ^ris generolas Hayashi davė

Greitai bus įsteigta regu
liariai Sovietų Sąjungos lai
vų kursai tarp Leningrado 
ir Juodųjų jūrų ,portų ir 
New Yorko. Pirmas laivas 
iš Sovietų Sąjungos plauks į _ r -----
New Yorką vardų “Kim” Pavogė 3,750 Gal. Nuo- pareiškimą laikraščių repor- 
(Jaunųjų Komunistų Inter
nacionalas). Jis buvo išbu- 
davotas 1932 m., Leningra
de, ir turi 7,000 tonų įtalpos.

ŽMOGŽUDĖ MOTINA 
PASKELBTA BEPROTE

Smith, 24 metų, kuri nužu
dė savo 8 metų sūnų, pa
skelbta beprote ir padėta į 
beprotnamį.

MELSIS BE PERTRAU
KOS 49 DIENAS

NANKING. — Tibeto La
ma pareiškė, kad jis pradė- 
j o melstis' už mirusį karalių 
ir melsis be pertraukos 49 
dienas.,

“Pravda”, 13 d. sausio ra
šo, kad Vokietijos fašistai 
sutraukė prie Klaipėdos 
krašto 15,000 savo šturmi- 
ninkų. Tilžėje fašistai’sklei- 
džia paskalus, būk Lietuvos 
fašistinė valdžia rengiasi 
panaikinti Klaipėdos krašto 
autonomiją ir nori įsiveržti 
į Tilžę, -tai būk tam jie ir 
sutraukė savo jėgas į pasie
nį.

I OI ’i v n i* teriams. Jis veidmainingai flŲy ukaitO UZ Degtllie į tvirtino, kad Japonija ne- 
--------  norinti karo su Sovietų Są- 

KEARNEY, N. J.—Poli- junga ir nesiruošianti prie 
cija paleido signalą, kad tū
li plėšikai pavogė iš Schaak 
Chemical kompanijos sandė
lio gryniausių ir pavojin- 

sprogdintas Japonijos šar- j giausių nuodų net 3,750 ga- 
vuotas traukinys. Jis va-jhonų. Matomai, šitie nuo- 
žiavo išilgai Rytinį Chinų dai buvo paskaityti už gry- 
Gelžkelį, kuris priklauso So- ną degtinę. Tai esąs būtle- 
vietų Sąjungai. i geriu darbas.

“Pravda” praneša, kad 19 
d. sausio netoli Chendua- 
chencų, Mandžurijoje, iš-

karo. Bet tas militaristų 
šulas neiškentė ir parodė Ja
ponijos iltis. Pridūrė: “ne- 
bent Sovietai užpultų Man- 
džuriją.” Gi Mandžurija 
yra Japonijos įrankis. Per 
Mandžurija Japonija varo 
karines provokacijas prieš 
Sovietų Sąjungą. Jeigu 
Mandžurija padarytų kruvi
ną užpuolimą, verčiama Ja
ponijos, ir Sovietų Sąjunga 
gintųsi, Japonija paskelbtų 
Sovietams karą. Vadinasi, 
vietoj tiesioginiai pulti So-

SOVIETU BALIUNISTAI BUVO IŠKILĘ Į STRA
TOSFERĄ BEVEIK KETURIOL1KĄ MYLIU

MASKVA:-—Sovietų val
džios komisija pradėjo tyri
nėti baliūno “Syrius”-nelai
mę ir tuos mokslinius atsie- 
kimus, kuriuos padarė trys 
baliūnistai, kurie žuvo ne
laimėje. Baliūno griuvėsiuo
se surasti kėlimos į augštį 
rekordai. Jie parodo, kad 
baliūnas buvo pasikėlęs 
daug augščiau, negu buvo iš 
kartd paskelbta. Jis buvo, 
pasikėlęs iki 72,178 pėdų, ar
ba 13.67 mylių. O pirmiau 
buvo pranešta, kad pasikėlė

tik 67,585 pėdas.
Lakūnų lavonai atvežti 

Maskvon ir palaidoti su re
voliucinėmis i š k i 1 m ė m is 
Kremliaus sienoje. Laidotu
vėse dalyvavo apie 50,000 
žmonių.

Sovietų Sąjungos Civilės 
Aviacijos Draugija nutarė 
žuvusiems draugams pasta
tyti Maskvoje paminklą. Gi 
Sovietų Sąjungos Centrali- 
nis Komitetas paskyrė jiems 
Lenino Ordeną už “drąsą ir 
didvyrišką pasižymėjimą.”

Maskvoje įvyko Sovietų 
Sąjungos apgynėjų suvažia
vimas. Iš visų šalies kraš
tų buvo atvykę sugabiausi 
raudonarmiečiai, jūreiviai, 
snaiperiai, chemijos skyrių 
kareiviai ir t. t.

Sovietų Sąjungoje buvo 
paskelbtas konkursas del 
naujų operų. Priduota šim
tai rankraščių. Iš to skai
čiaus pasirinkta 34 naujoms 
operoms rankraščiai, 3 bale
tams ir 8 libretai. Tarpe 
operų rankraščių yra “šar
vuotis Potipmkin”, “1905 
Metai,” “Dešimts Dienų, 
Kurios Sukratė, Pasaulį”, 
“Pirmoji Raudonoji Raita-

MASKVOS LIAUDIS DEMONSTRAVO UŽ
KOMUNISTU PARTIJOS KONGRESU

Centralinio Komiteto rap'or- vietus, Japonijos imperialis
tą, kurį kongresui-patiekė tai planuoją aplinkiniais ke-
draugas Stalinas. ’ ■<' • * I išprovokuoti.

' I, , - i . ■ ’ '

MASKVA. — Vasario 1 
d. tartum visa Maskvos 
liaudis buvo išsiliejus j gat
ves ir dalyvavo demonstra
cijoje. Dirbtuvės buvo už
darytos ir apie milionas 
darbininkų ir darbininkių

I < J ‘ I . I . . - - ■ - - - -

Tie lietuviški Amerikos tI f • n*j i- 
oportunistai- kurie šaukė Neapsakomai^ Dideles 
prieš drg. Stalino vadovybę, Nelaimiu Išlaidos 
dar kartą turės skaudžiai 
nusivilti, patyrę, kaip kietai

demonstravo gatvėmis, svei- yra šiandien suvienyta Šo
CHICAGO, Ill.—Nacio- 

nalė Saugumo Taryba ra-
kino Knmnnlfn Painei • ^Vienyta ^O- portuoja> kad 1933 metaiSEMt ™’ .?«“ Ko,m,n,S"! »«M. VaUii.se buvo
kongresą ir jos bolševistinę partija.‘ 
vadovybę. Tai ženklas So
vietų Sąjungos darbininkų, 
susirišimo su
Partija. Vienybė Partijoje, 
vienybė darbininkų klasėje, 
energingas socialistinės kū
rybos darbas visose gyveni
mo srityse!

Partijos kongresas vien
balsiai priėmė ir užgyrė

Komunistų Jyy. 4 Ugniagesiai

nelaimėse užmušta 89,500 
žmonių. Automobilių nelai
mėse žuvo 30,500, pramonė? 
je prie darbų 29,500 ir t. t. 
Sužeista buvo 8,500,000 
žmonių. Vien algomis dar-TRENTON, N. J. — Ug

niagesių vežimas susidūrė 'bininkai del nelaimių turėjo 
su tavoriniu troku ir nelai- $2,000,000 nuostolių! 
mėje žuvo net keturi ugnia
gesiai. “ 
kritiškoje padėtyje.

Dar trys randasi (Daugiau .Pasauliniu žinių
f>-tam puslapy j)

VaUii.se


Antras Puslapis šeštadienis; Vasario 3, 1934- i

JA.ISV®
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

3. Duota įvairiom silpnesnėm - 
partijom, literatūrai išleista
.ir bendrai apšvietai......... 601,000.00

4. Kelionės išlaidos .. . .......... 47,589.00
i 7

Juru Žalčiai ir Kiti Gyviai
every day, except Sunday.

46 TĘN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

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

Lieka 1933 metams $30,086.25.
Tai štai, iš kur Komunistų Internacio- 

vnalas gauna pinigus, kuriais kai kada 
paremia silpnesnes komunistines parti
jas ! Tai centai viso pasaulio revoliucinių 
darbininkų, sudėti švietimui ir organi-, 
zavjmui silpnesnių kraštų darbininkų.

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

of March 3, 1879

Sveiki, Draugai Šėrininkai!
Rytoj įvyksiantis “Laisvės”- bendrovės 

šėrininkų suvažiavimas, kaip ir kasmeti
nis, turės išrišti visą eilę svarbių klausi-; 
mų, liečiančių mūsų dienraščio ateitį. I 
Vienas iš didžiųjų klausimų bus, kaip su
stiprinti “Laisvę”, kaip ją labiau pra
plėsti tarpe lietuvių darbininkų.
. Penkti metai krizio, penkti metai sun
kaus darbininkų skurdo ir vargo, kuris 
dar vis didėja ir nesimato jam galo! Mū
sų dienraštis per tą visą laikotarpį, vien- 
valingai rodė bedarbiams ir dar dirban
tiems darbininkams kelią į pagerinimą 
savo būvio. Jis kovojo už apdraudą be
darbėje, už socialę apdraudą, už dides
nes pašalpas bedarbiams, už didesnes al
gas. “Laisvė” kovojo ir tebekovoja už 
gyųimą Sovietų Sąjungos, prieš imperia
listinį karą, prieš Roosevelto N RA, kaipo 
įrankį mažinimui darbininkų algų ir gili
nimui ir taip jau gilaus darbininkų skur
do.

Tas viskas, be abejojimo, galėjo įtikin
ti daugelį darbininkų, kad “Laisvė” yra 
jų Rankose įrankis kovai už jų pačių rei
kalus. , Dėka tam, mes gauname šimtus 
naujų skaitytojų, naujų draugų, kurie pa
sirengę mūsų dienraštį labiau išplatinti,,

Taigi šėrininkų suvažiavimui ir jo iš
rinktajai direktorių tarybai prisieis iš
dirbti planus, sulyg kuriais būtų galima 
pasekmihgiau mūsų- dienraštį sustiprinti, 
pagerinti visapusiai, ir pasiekti juo pla
tesnes darbininkų mases.

Sveikindami suvažiuojančius draugus; 
šėrininkus, mes linkime jiems laimingai 
išspręsti visus tuos klausimus!

Tegul Jis Pasiskaito
Grigaičiui labai nepatiko, kuomet mes 

andai šitoj pačioj vietoj nurodėme, kad 
tas ponas pamiršo prie savo pagyrų pri-
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(Pabaiga)
Ar Gali Jie Būti?

Mokslininkams iki šiolei 
yra žinoma, kad jūrose gy
veno žalčių iki 60 pėdų ilgio. 
Tokio ilgio jau yra keletas 
kaulų mokslo įstaigose. 
Franci jos mokslininkai su 
M. Rakovitza priešakyje 
prileidžia, kad jūrose gyve
na jūrų žalčiai, arba drie-

panašūs.; į^rklio.H . ’ ■ į Į Pasiekus- raštinę
Jiįrų. katinas, tai apie .3 
dų Ilgio f rykliukė, kuri 

„uolatdš vaikosi ;ir gaudo 
niažesnes žuvytes, ypatin
gai Silkes. Veisiasi veik vi
sose jūrose.

Jūrų levas, taip ''vadina 
tam tikrą veislę ruonių, ku- mišimas.

radosi poį 
licijos apstatyta ir nesileido:* 
komisiją artyn. Bet paskiaus 
policijos viršininkas sutiko lei
sti delegaciją iš 15 narių, ku
riai vadovavo Helen Dorio.

Kadangi delegacija greitai 
i negrįžo, o policijos viršininkas 
pareiškė; kad leis eiti į vidų 
po 25, tai vėl kilo mažas su- 

Darbininkai reika-

|ba sukrautą žiedą, šie gy- 
jviai gyvena jūrų dugne ir 
ant vietos.

Jūrų turlės. Jos veisiasi 
daugiausia šiltose jūrose. 
Turlės išauga iki 7 pėdų il-irie apaugę geltona šerstimi lavo, kad jiems praneštų apie 
gio. • Patelė išeina ant saus
žemio ir padeda apie 200 

t kiaušinių. Gyvena pakraš
čiais. Valgomos.

Jūrų angelas, tai ryklė,

minti tai, jog jis, imperialistinioi karo 1 /^ų natūralistas ir eilė kitų; 
mokslininkų sutinka su jais.!

Pagal jų išvadas, jūrų žal- ■ 
tys daugiau panašus fdrie-;

metu, agitavo lietuvius darbininkus rem
ti karų. Jis svaidosi į mūs “melagiais” 
ir kitokiais jam įprastais koliojimosi žo
džiais. Jeigu to peno atmintis taip nusi- „ 
valkiojusi, ‘ kad jis neatsimena, ką tal
pino savo laikraštyj (“Naujienose”) im
perialistinio karo metu, tai ne mūsų ka^- 
tė. Tegul jis pasižiūrės į savo redaguo
tos gazietos leidinį už spalių men. 12 d., 
1918, o ten suras šūkius:

Mes turim dirbt, čėdyt ir skolint su vienin
tele mintimi — kariaut ir laimėt... Sto
kim su visa savo širdimi.. .

_ , . kuri užauga iki 7 pėdų ilgio. | dų ilgio, 
žai, tutinti iki 262 pėdų d-įyacjįna judų angelu todėl, 
gio. M. Oudemans, Hol^n- ^a(j ^urį didelius akstinus, 

panašius į sparnus.
Jūrų šukos, tai ,žųviSj ,ku-< 

irios nugara ir pilvas pr
idengtas akstinais, panašiais

žą, jo kūnas trumpas, bet j šukas> Valgomos. Vei- 
neišpasakytai ilga uodega, sįasį Ęur0p0S vandenyse.

ir ilgas kaklas.. Jie gyvena —raudonos spalvos, su tam-inias” gardus ir valgomas.
veik puse jo ilgio—uodega’,

jurose, plaukioję poromis— 
patelė ir patinąs ir j kraš-

D ei ei “Maskvos Aukso”
Tiems,, kurie dar mano, būk Ameri

kos komunistinis judėjimas gyvuoja dėka 
Maskvos auksui (ir tarpe Prūseikos pase
kėjų, matomai, randasi vienas, kitas, ku
rį Prūseika apgavo), patariame pasiskai- 
'tyti Komunistų Internacionalo atskaitą 
už. pereitus metus, ši atskaita buvo pa
tiekta 13-tam Komunistų Internacionalo 
plenumui, įvykusiam virš mėnuo laiko 
atgal Maskvoje. Ten pat buvo nutarta 
paskelbti ją komunistinėj spaudoj. At
skaita apima 1932.metus ir ji seka:

Įeigos:
1. Liko nuo 1931 metų $74,948.75
2. Narinės duoklės (38 partijos

užmokėjo už savo narius 
•duokles; 19 ..kompartijų ir
Jaun. Kom.Sąjungos yra pa- 
liuosuotos nuo mokėjimo na
rinių 'dųbklįų;’ kitos partijos ’ 
dar nęprįdave sūvo atskai
tų) 7..\.• .T. $967,819.35

3. Rinkliavos ir aukos........ 28,364.80-
4. Gauta nuo įvairių spaustu- >

vių ir telegrafų agentūrų $63,390.00

Viso .. ..........................$1,134,522.90
; Išlaidos:

lį Administracijos i š la i d o s
u (rast, darbininkai, renda,
;! etc.)-,.,......... .. $418,129.00

2, Pašto ir telegrafo išlaidos 37,627.65

BROOKLYN, N.

Naujas Karo Laivas 
Nuleistas Vandenin

Tuomet tasai ponas plūdo bolševikus, 
\vadindamas juos “kaizerio agentais” to
dėl, kad bolševikai stojo prieš imperialis
tinį karą. Jis skelbė Wilsbna “geresniu 
revoliucionierium” už Leniną, tik todėl, 
kad pirmasis siuntė Franci j on skersti 
milionus jaunų darbininkų už kapitalis
tų interesus. Jis skaitė “didžiausia ge
radarybę žmonijai paklupdymą Vokieti
jos milįtarizmo.” Jis pliovojo, būk po 
Vokietijos militarizmo griuvėsiais “bus 
palaidota ne tiktai milįonai nekaltų gy- 
vasčių, bet ir; didžiausis tbs baisios tra
gedijos kaltininkas!”

Ar buvo kas nors panašaus? Ar tai 
nebuvo Grigaičio tikslus ir bjaurus dar
bininkams akių dųmimas?!

Ir šiandien tasai besarmatis drįsta va
dinti “melagiais” tuos, kurie jam nuro
do, kad jis imperialistinio karo metu iš
tikimai 'tarnavo kapitalistams!

Liepia Sulaikyti Šlamštą
Vienas Brooklyn© lietuvis rūbsiuvis, 

M. RiskeviČius, pasiuntė sekamo turinio 
laišką Prūseikos gazietai:

Kadangi jūs susi vieni jot su fašistais, ra- 
telninkais kovai prieš komunistinį judėji
mą ir jūsų laikraštis veda darbininkų vie
nybės^ ardymo liniją, tat aš atsisakau skai
tyti Naująją Gadynę ir reikalauju ją tuo- 
jaus sulaikyti man siuntinė jus.

Nusivyliau, manydamas, kad jūs atskilę 
nuo Komunistų Partijos pasiliksite ištiki- 

"‘mais darbininkų judėjimui. Dabar pasiro
dė, kad su rate Įninka i s susidėję, jūs neno
rite juos pakreipt prie darbininkiško judėji
mo, bet pasiduodat jų vadovybei prieš darbi
ninkišką judėjimą.

Pastarieji Prūseikos-Butkaus uostimai- 
si su social-fašistais, garbinimai vieni ki
tų, aišku, atidarys daugeliui Prūseikos 
pasekėjų akis. Jie pamatys tą tiesą, ku- 
ri^ kopiuĮ^stinū. spauda skelbė tuoj aus, 

1 Icadsl4 Prūseika; ir jo pasekėjai išstojo 
1 prieš TComunistų Partiją. O mes tuomet 

skelbėme tai, kad Prūseika kryps vis to
lyn į social-fašistų abazą, iki galutinai 
susilies su Grigaičiais ir Michelsonaiš. ' 
Dabar tas viskas aiškiausiai pildosi. .

Todėl, doresni ir drąsesni darbininkai, 
i V ( • f f , f • ' • / • ,

patikėję Prūsęikoms-Butkams, kad jie 
bus komunistams artimi, o dabar pama
tę, kad tie žm’ones nuėjo su social-fašis
tais, išstoja prieš juos viešai, pasmerkda
mi. , Ęiti pąnašiai dar padarys.

I vandenin naujai pabūdavo-
Į . ' » * ’ f \ . •

' tas karinis laivas. Tai. dar
I • * 4 r *' t

i vienas pridečkas prie Ame-
I

xz|rikos imperializmo apsigin-
Sausio 31 d. čionai nuleistas | klavimo. \

NEW YORK. — Rastas

savo name pasikoręs Abra- e. i*
ham Joseph, 48 .metų am
žiaus, drapanų šapos savi
ninkas. Nusižudė delei ;ne- 
pašisekimo su bizniu.

ir užauga iki 6 pėdų ilgio. !taj delegacija.
Jūrų dramblys, tai dideli 

gyvūnai, kurie savo išvaiz- 
da primena ruonius. Bet šie niet delegacija sugrįžo apie 1 
gyvūnai^užauga apie 20 pė- ir pusę, tai kai kurie jau ma- 

Šil- nė, kad policija delegaciją 
areštavo ir išvedė pro kitas 
duris. Darbininkų frontas ir 
pradėjo judėti, krikti.

Tačiaus paskiaus pasirodė 
delegacija ir d. Helen Dorio 
pranešė, kad Bedarbių Tary
bos reikalavimai , išpildyti ir 
darbininkai gali grįžti namo 
laimėję.

Darbininkuose ūpas pakilo. 
Tai pasirodo, kad darbininkai 
turi organizuotis, jei jie nori 
laimėti bent kokius reikalavi
mus. Todėl kviečiame visus 
darbininkus rašytis prie Be
darbių Tarybų ir reikalauti 
pašalpos iš valdininkų.

Iškovota teisė, kad šelpimo 
valdininkai turi tartis su be
darbių komisija, kuri persta- 
to bedarbių reikalavimus. Yra 

; tokių atsitikimų, kad 
■ darbininkai kurie dirba, bet 
jei jie turi gerus santikius su 
šelpimo bosais, tai gauna ir 
pašalpą, o tie darbininkai, ku
rie nedirba,—negauna. Todėl 
iškelta reikalavimas panaikin
ti diskriminaciją dalinime pa
šalpų.

Jie veisiasi 
tuose vandenyse.

Jūrų velnias, žuvię, 
turi apie 6 pėdas ilgio, labai 
stora, piję galvos ir negra
ži, ūnt nugaros keli ilgi ba- 
dykliai, galva didelė ir spyg
liuota, didelė gerklė ir gy- 

j vos akys. Nepaisant - viso 
Jūrų smakas, žuyis pilkai | to negražumo, “jūrų vel-

į šukas. Valgomos. Vei-

kuri

siais taškais. Pasislepia jū-i Veisiasi Juodose ir Vidur- 
rų smiltyse. Turi aštrius žeminėse jūrose.

___ _____  _____ i-| Šiuos visus davinius pa
darai žuvis savo, maistą. , jįjjaryje jr Juodose jū- davėme tikslu, kad supažin- 

Žinoma, apie jūrų gyvius rose> Valgomos ir brangi- džius “Laisvės” skaitytojus 
yra daug perdėtų pasakų. pamOs.
Ypatingai daug visokių pa-1 JOru arklys, tas “arklys 
sakų išgalvoja jūreiviai. 1 
Yra perdėjimų pasakose ir savo

tus įsigrūda tik besivaiky- spyglius. Veisiasi Atlanti

Paskiaus ko- 
» nariai pranešė, kad 

neiti visiems, bet laukti, ką 
pasakys delegacija. Bet kuo-

'su tais jūrų gyviais, apie 
,” i kuriuos gali būti daug viso- 

turįs tik apie 10 colių ilgio,1 kių pasakų. Jūrų gyviams 
rūšies kirmėliuke, duoti toki vardai todėl, kad;daug 

(nuolatos laikosi prisikibęs I jie nors kame turi panašu 
jūrose yra didelių gyvių, tą | prįe gojęs, apsisukęs apie ją mą arba išvaizdą į l„_. 
jau liudiją ir tas, kad “hali- į uodega. Bet šio gyvūnėlio gyvius.
but” žuvys, kurias pakraš- į gajva) apys jr snukutis labai

žemės

D. M. š.
•čiais gaudo ir valgo, jūrų 
gelmėse įauga iki 600 svarų 
dydžio. Paprasti vėžiai jū
rose , pasiekia 500-600 svarų • 
dydžio, ,

Kiti Gyviai ;
Sovietų Enciklopedija pa

duoda sekamų davinių apie 
kai kuriuos jūrų gyvius: 

žuvis adata, pilka ir lai-L , . ,i .-t- • i • ' • no (Bedarbiu Taryba. Taryba su-ibute. Ji pasiekia apie 28 co-1 . * , , , / ,
t ., . X7 . . • a .. (organizuota todėl, kad galėtuhus ilgio. Veisiasi Atlanti- „ , >• i - • ', . .. J gelbėti bedarbiams darbinin
ko didjūryje, Baltijos, Juo- kams išsikovoti daugiau pašal- 

ir 'Viduržeminėse pos, kuri yra labai diskrimi-
' nuojama. Todėl čia buvo at

laikyta eile susirinkimų, ku- 
tokiu rįuose priimta rezoliucijos, 

Jos. turi spar- reikalaujančios bedarbiams 
nelius ir skrajoje. • Dydis pašalpos, 
apie 30 colių.

Jūrų lape, taip vadina jo draugai Duger i 
tam tikrą veislę ryklių, ku- 
rios veisiasi Atlantiko ir 
Ramiajame vandenyne. Jos 
užauga iki 14 pėdų ilgio ir Į 
yra labai gudrios.

Jūrine kiauliukė, tai gy- 
kuris Amerikoje 

po vardu 
Jos veisiasi

Bedarbiai Demonstravo Prie Pavieto
Šelpimo Raštinės ir Išreikalavo, i

Kad Valdžia Duotų Pašalpas <
<■ ■ ’ ■ i ■ f

SCRANTON, Pa. — Tūlas jau reikėjo būti labai apsau-; 
laikas atgal čia suorgaųizuota gotiems.'

Koresp. No. 3.

ŠYPSENOS

dosiose
jūrose.

Jūrų
vardu žuvis.

kregždė, tai

vūnėlis, 
yra žinomas 
“Guinea pig.”

Tačiaus darbininkus į 
policija neapsaugoja.

Kai kurie darbininkai nusi
gando, kiti pasitraukė iš de
monstracijos 
vius, ’ o kiti 
lyje. Eilės 
Tačiaus dar

eilių į šaligat- 
pašiliko užpaka- 
biskelį sumažėjo, 
apie 2,000 darbi

ninkų numaršavo prie rašti
nės.

Greitumo Rekordas
Pirmas—Prieteliau, iš Phila- 

delphijos į New Yorką viso labo 
važiavau tik 10 minučių.

I Atras—Tai greitumo rekor
das*! Bet nesinori tikėti.

Pirmas—Taip tikrai, 10 mi
nučių važiavau ant tavorinio 
traukinio stogo. Paskui nuvijo 
ir turėjau pėsčias eiti.

Trakų Dzūkas.

Tuose susirinkimuose kalbė-l 
ir Helen

. Dorio yra gera kalbė
toja, jipai pilna energijos ir 
geros iškalbos. Kalba lietu- 
višktii ir angliškai.

Paskiaus galutinai padaryta 
tarimas, kad reikia ruošti de
monstraciją sausio 27 d., ryte. 
Demonstracija pradėti iš Hyde 
Parko, o paskiaus turėjo susi
tikti su Nortli ir South grupė- Į 
•mis. Šiai demonstracijai val-į 
džia visaip trukdė, nedavė lei
dimą. Tik paskutinę dieną, į 
kuomet komisija nuėjo pas j 
majorą ir pareikalavo, tai val
dininkai pašakė, kad “jums 
jokio leidimo nereikia, eikite 
ir demonstruokite”. Kuomet- 
komisija apie tai pranešė, tai 
darbininkai tuoj aus

D A RBININK L) 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Vaiko Ekzema

Patarkite per mūsų dien- 
štį “Laisvę.” Mūsų maža 

j dukrelė, dviejų metų senumo, 
turi kokį tai išbėrimą, ant vei- 

’duko. rankučių, labiausiai ant 
sulenkimų. Išberia mažais 
spuogiukais, panašiai, kaip de- 
dervihė, tik sausa. Kokiam 
čėsui nųgyja, ir vėl išnaujb. 

. Labai nūsidrasko. net- žaizdos 
. i-- i pasidaro. Gavo ta išbėrimą,skirstė i eiles ir pradėjo mar-? . ■.. * _,. 1 kada buvo trijų menesiu se-sųoti.

Darbininkai iškėlė iškabas įdūko išbėrė, 
su įvairiais ©balsiais, kaip tai: I < 

Jūrų 1. Mes reikalaujame duonos tepti, bet 
žvaigždžių yra . visose juro- arba darbo. 2. Mes reikalau- Vienas daktaras sakė,

mos prie namų.
Jūrinis šuo, taip pat ryk

lių rūšis, kurios veisiasi At- 
lantiko didjūryje ir Juodose 
jūrose.

• Jūrų ežiai, apvalus arba 
panašus į ‘širdis jūriniai gy- 

' vūnai, apaugę spygliais, 
kaip ir sausžemio ežiukai. 
Gyvena jūrų dugne, ten, kur i 
jūros nėra ’pergiliausios.

Jūrų žvaigždes.

numo.* Išpradžių tik ant ve
♦Gydytojai duooavo mostios 

nieko negelbėjo.

kite ir pasteirizuoto. jei vaikas 
gauna vaisių, daržovių, vaisių 
syvų. * Duokite mergaitei po 
truputį ir saldžių daiktų, ypač 
medaus, rudojo cukraus; ge
riausia limonadą užsaldykite 
medum arba siropu. Galima 
kiek ir saldainių. Duokite'jai 
kiaušinių, ypač trynių ; trupu
tį žuvies, geriausia konservuo
tos lašišos (“salmon”), nes ji 
turi iodo ir tų pačių vitaminų 
A. ir D., ką turi ir žuvų alie
jus. Bet žuvų aliejaus būtų 
gerai jai duoti, po šaukštelį po 
valgio. Dėl viso ko. duokite 
mergaitei ir po lašą iodo tink- 

ad taitiūros, į stiklą vandens. Te- 
noros B tą stiklą išgeria kartąše. Jos ‘nevienodos, vienos !iame, Pieno ir kitų reikalingų ekzema, pati išeis 

karves pieno, o tik konservuo-Be iaį i0(l0 P° lftšą kas savai
tą pieną, bet aš nepaklausiau tė.

_ i daug lets, 
pieno gerti. Ir taip visa ką. Duokite po vieną l>as 
valgo,, tik saugau saldžių daik-; Galima po čielą, vienu kartu, 
tu ir mėsos.
valos, ir taip gana sveika.

Atsakymas
V X -f1

Ir gerai, Drauge, 
kad nepaklausėt, ir kad tebe- 
duodat mergaitei pieno. Visai 
žalias, prėskas, nuo karvės 
pienas, nešildytas, • ne, pastei- 
rizuotas-—yra geriausis. Jei diena. - Maudykite mergaitę, 
tokio negalite gauti, tai duo-j Vasarą ant saulės laikykite.

turi po penkis atsikišusius 
z kampus, kitos iki 40, kurie 
tartum koki siūlai prika
binti prie jos kūno. Jos yra 
įvairių spalvų' ir dydžių.

Jūrų kiaunes, tai ryklių 
rūšis, kūrins yra nedidelės 
ir gyvena šiltuose vandeny
se. • \ i.

Jūrų lelijoj, tai toki gy-. 
viai, kurie plontf galu ątsi-1 
remia į jūrų dugną, akme
nis;. o į viršų išsiplečia pa
našiai į lelijos kvietką, ar- ft

daiktų gyvenimui.
Buvo nutarta marguoti, pro 

teismą ir Lincolno stovylą, tai 
kaip tik pasukta ton linkmen, 
•tai susitikta stipri policijos 
apsauga, kuri buvo apsigink
lavus nuo galvos iki kojų. Čia 
policija sulaikė demonstraciją. 
Mūsų draugė, Helen kirtosi su 
policija apie pusvalandį laiko, 
bet nieko negelbėjo.

4 ■ *
j Paskiaus darbininkų demon
stracija turėjo trauktis atgal. 
Prie to, dar- reikia pasakyti? 
kad su mumis važiavo polici
jos vežimai ir raiti jojo, tai

į u z poros 
metų. Kitds patarė nevartoti ant savaitės. Vadinas, duoki-

jo, nes mergaitė myli 
pieno gerti. .1

Parneškite “Thyroid tab- 
gr. 1-12, No. 100.” 

diena.

Viduriai gerai arba, da geriau, supjaustytą Į 
■3 dalis, po dalelę rytais, pie
tų ir vakarais. Odos įdegimui 
mažinti, parsineškite: 
“Carbolic acid, 1 drachm; 
Zinc oxide, 1 oz.;
Lime water. 6 ozs.”

Lengvai vilgykite iliežinčias 
vietas, porą-trejetą kartų Kas*

padarėt,
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Dar Keli Žodžiai Apie Planuoja
mą Tverti Žmonių Teatrą 

New Yorke
/

Nors jau syki buvo rašyta šiame skyriuje 
apie antgalvyj minimą “žmonių Teatrą,” ta- 
Čiaus nebus pro šalį dar kartą parodyti jo 
tvėrimosi rėmas, kuriame matysis teatro daug- 
veidis, paveikslas.

Visų pirmiausia paimsime tris vyriausius 
punktus, nes jie yra pamatai, uola stiprybės, 
būsiančiam žmonių Teatrui, žinoma, jeigu 
jis susibudavos. štai kaip jie skaitosi: •

1. Kad nebuvo jokių protinių planuotų ban
dymų suorganizuot galinčios teatrus lankyt au
diencijos (publikos).

2. Kad nėra vienybės susidomėjimui tarpe 
įvairių darbininkų teatro veikimui, palaiky
mui sėkmingos harmonijos, kooperatyviškumo 
veikime.

3. Kad nėra Amerikoje įsteigtos veikian
čios organizacijos, kuri turėtų aiškų dalykų 
vedimo būdą, arba kurios veikimas pasiremtų 
ant bile kokios sociadės, kultūros, apšvietos 
ar esthetinės teorijos. (Esthetika—mokslas 
apie dailę, gamtą ir kitus gražius dalykus.)

Kaip matome, tai šitie trys apsklembimai 
neturi savyje jokios jausminės gyvybės, kuri 
sukeltų žmonių ir darbininkų, kaip čia yra 
minima, ūpą glaustis prie tveriamo teatro. 
Autore ar autorius to projekto norėjo “pagim
dyti” svietui tris gražius “vaikus,” bet nepa
matė, kad jie yra silpni ir reikia dėti į kai
linių rankoves, idant jie tenai pabaigtų vys
tytis. Kitaip jie nebus aiškūs, bus migloti ir 
laukianti giedresnės dienos.

Apibudinime žmonių Dailės Teatro randame 
štai ką: Apsklembimas žmonių D. T. paima 
du žodžiu, kurie Amerikoje ant pikto paversti 
ir nustumti beveik toli nuo pripažinimo jų. 
*0'i;s “žmonės” likosi vienas iš žemiausių ir 
'm’giftuaia nudėvėtų dirbtuvėse, tarpe visokių 
’ema^ogu ir karjeristų: pigus ir prastas iš
mistas, žaidimas žodžiais, daugiausia paver- 
*?mui tamsiai viliugystei ir tirštai kvailystei 
mūsų demokratijos.

žodis “dailė” gal būt yra dar nelaiminges
nis. Prie vienos kraštutinybės jis likosi bjau
rus įrankis Hollywood© spaudos agento ir 
**'n+az:škų skelbimų žmogaus, su tikslu par
duoti ką nors prasto ir kekšiško.

Šiuose paragrafuose matome aiškų paveiks
lą, dar daugelio pačių darbininkų palaikomą, 
mdividualizmo, kuris, prisiplėšimo turtų tiks
lais, pavertė žmones ir dailę šlamštu ir mazgo
te Ka jis su jais no£i, tą ir daro. Vienok 
i” .autorius išeities nesuranda, išskiriant pa- 
bėrima daug nepasitenkinimo žodžių, kurie 
be jokios akcijos neturi vertės.

Tiesa, toliaus yra pasakyta: žmonių Dailės 
Teatras turi pasiūlyti jiems ką nors naujo, 
kas suinteresuotų juos. Kiekvienas vaidini
mas sprendžiamas ne pagal jo dramatiškus ir 
literatinius siekius, bet pagal jo socialę vertę. 
Nei vienas veikalas nebus lošiamas, kuris 
neturės draugijinės vertės, šitas, gal būt, rei
kalaus tūlo apdirbimo. Suprantama, veikalo.

žmonių Dailės Teatras nebus pavestas 
jokiam ypatingam politiniam ar ekonomi
niam programui, neigi gaivins kokią moksli
nę, dogmatišką filozofiją. Jis bus organas 
propagandos tik taip toli, kaip jo vyriausi vei
kimo būdai patenkins įsteigimą naujos sočia- 
lės tvarkos, kurioje esančios ekonominės ir so- 
cialės nelygybės bus prašalintos ir masių būk
lė milžiniškai pagerinta; jis bus revoliucio- 
niškas tam supratime, kad kovos prieš nepa-: 
kenčiamumus dabartinės tvarkos ir bus vadas 
kovai delei laisvės ir lygybės.

’čia man nesuprantama, kaip minimas te
atras galės būti vadu kovai už laisvę ir lygy
bę, kuomet jis atmeta politinį ir ekonominį pro
gramą? čia aiškiai matosi aidoblistinė teorija, 
kuri praktikoj atmeta visas politines partijas, 
valdžias, net sovietai jai nereikalingi, švais
tosi pati nežino .kur ir sako: “Aš esu svieto 
išganytoja, sekite mane ir be kraujo praliejimo 
išvysime keptus karvelius.”

Kalbamas teatras dės pastangas gauti ko
operacija mokyklų, kolegijų, skaityklų, amati- 
nių unijų, radikališkų politinių grupių, kul
tūrinių ir profesionališkų draugijų, svetimkal- 
bių grupių ir negrų organizacijų.

Daleiskim, kad ten susirinktų visos minė
tos organizacijos. Bet jeigu ten nebus jokio 
oolitinio nusistatymo, tai jos ten nė velnio ne
išperės. Kas nori būti visam svietui geras, 
tas ir palieka vėjo žentas, o buržuazijos vai
kas. Kitokios išeities jam nėra. Proletarinė 
revoliucija, įsteigimas sovietinės tvarkos— 
svetimas dalykas, ries radikališka politinė gru
pė įdėta tik delei įvairumo. Pagaliaus, radi

kalais daugelis yra vadinami, bet jie radikalai 
tik sau, o ne visai darbininkų klasei.

Baigiant reikia pridurti, kad yra sakoma, 
jog religinių veikalų nevaidins, nes mokslas 
išmušė jai pagrindą iš po kojų. Vadinasi, vis
kas nurašyta sklandžiai, darbininkiškai. Tie
sa, trijų metų krizis, bedarbė daugelį ir kietų 
kapitalizmo šalininkų suminkštino. Komu
nizmas jau nėra baisus žodis, bet vis dar lau
kia stebuklų tapti turtingais, tai ir visiems 
tinkamas frazeologijas barsto.

J. N.

Judžiai- T e at r as-Muzika

“PRIEŠAI PROGRESO”
“Priešai Progreso,” tokiu vardu buvo vaidi

namas New Yorke Sovietų Sąjungos judis. Jis 
atvaizduoja piliečių karo metus ir žiaurumą 
atamano Anienkovo.

Atamanas Anienkov tikras budelis. Jis iš
stojo prieš bolševikus ir gavo paramą iš Ja
ponijos ir kitų imperialistų. Jo kareiviai ne
šioja ant rankovės ir kepurių kaukolės ir dvie
jų kaulų sukryžiavotų atvaizdą.

—Ant Maskvos!—užkomandavo savo gau
jas Anienkovas prieš Sovietų valdžią. Bet 
Maskva yra už 5,000 kilometrų ir jam kelią 
pastoja raudonarmiečiai ir kovingi partizanai.

Anienkovas įsako savo pagelbininkui Per- 
efericinui, kad mobilizuotų valstiečius į jo ar
miją. Valstiečiai neina. Išjuokia caristus. 
Bet buožės mobilizuojasi, geria, groja ant ar
monikų, stoja jo armijon ir sudaro' jėgą. Ta
da po prievarta jie gaudo valstiečius, degina 
jų namus, naikina ištisus sodžius.

Francijos generolas Janen gėrisi. Franci- 
i jos laivai Vladivostoke kraunasi medžius, kai

lius ir kitų Sovietų žemės turtą, bet už tai 
Anienkovui duoda amunicijos. Japonijos im
perialistai tą pat daro. Anienkovas su savo 
gaujomis smaugia Chinijos pasienyje valstie
čius, žudo ir kankina.

Ivan Zakar, bolševikas, persergsti kitus val
stiečius, kad nieko gero jie negaus nuo caris- 
tų ir palikęs seną tėvą išeina. Jis pasiekia 
Raudonąją Armiją, kariauja, vadovauja ko
voms. Vėliaus Raudonosios Armijos koman- 
dierįus pasiunčia jį užpakalin, kad jis gautų 
baltųjų planus. Ivan ^Jonas) sėkmingai tą 
atlieka. ’Jis prisitaiko prie baltųjų armijos, 
nudeda sargą ir pagriebia baltųjų planus.

Raudonoji Armija vis daugiau lipa ant! kul
nų baltiems. Valstiečiai sukyla. Jų tarpe 
yra ir senas Jono tėvas. Baltieji degina so
džius, bėga linkui Chinijos sienos, priverčia 
pačius nusmerktuosius išsikasti duobes ir ten 
juos nušauna. Tuom kartu Raudonoji Armi
ja vis daugiau ir daugiau gula ant kulnų Kol- 
čako gaujoms ir artinasi prie Anienkovo, ku- 

• ris dūksta užpakalyje, Kolčako armijos apsau
gojimas. Jonas paima komandą ant partizanų 
būrių *ir užpuola ant Anienkovo gaujų. Tuom 
kartu pribūna galingos jėgos raudonos raitari- 
jos ir sumuša baltuosius. Anienkovas su sa
vo budelių likučiais pasprunka į Chiniją.

Tai tokis turinys šio judžio. Technikiniai 
labai gerai padarytas. Atvaizduoja baltųjų 
žiaurumus ir Raudonosios Armijos, partizanų 
ir visų Sovietų valdžios gynėjų pasišventimą 
ir sugebėjimą kovoti.

Valstiečio Sūnus

“HELL ON EARTH”—PEKLA ANT ŽEMĖS
Šis judis dabartiniu laiku rodomas Acme 

Teatre, ant 14-tos gatvės. Judis yra prieška
rinis. Labai panašus į veikalą “Peace ' on 
Earth.” Tiktai judis, “Hell on Earth” yra 
tarptautinis, pirmasis veikalas yra daugiau 
vienos šalies veikalas, šiame judyje dalyvau
ja vaidylos—rusų žydas, « francuzų kareivis, 
anglų kareivis, vokiečių kareivis ir negras. 
Negras šiame judyje yra tarptautinis vaidy- 
lą. Jisai įkalba kelias kalbas. Mat, negrų 
yra kiekvienoje šalyj,e ir visur jie pavergti, 
labiau išnaudojami.

Veikalas padaryta gerai, karo vaizdai labai 
gerai ir aiškiai imti. Veikalas padarytas, sa
koma, keliose šalyse. Pirmiausia vaizduoja 
kiekvienos šalies gyvenimą, pereina net į vie
nučių gyvenimą—šeimynų kambarius. > Labai 
vaizdžiai parodoma, kaip įvyksta rusų žydų 
vestuvės.

Bet tuo laiku eina ginklavimasis ir armijų 
didinimas, lavinimas, amunicijos fabrikai ū- 
žia, dirba. Paskiaus ateina 1914 metai,— 
karas. Prasideda mobilizacija, visokios mu
zikos trimitai ir būbnai muša, žmonės, kad 
ir darbininkai dar nejaučia tos sunkenybės, 
kurią karas vėliaus duoda—siuričia ir išlei
džia tėvus, mylėtinius ir brolius karan. Pa

silieka našlėš ir našlaičiai.
Karo pekla pradeda siausti labiau. Kai 

kurie kaimiečiai ir miesto gyventojai turi 
kraustytis ir bėgti. O karo lauke kanuolės 
viską drasko,—ardo laukus, griauja miestus ir 
namus. Negyvėliai pasilieka suversti laukuo
se, sužeisti griuvėsiuose.

Po tokio mūšio pasilieka sužeistų kareivių 
iš visų frontų. Karo audra juos sumaišė su 
žemėmis ir namų griuvėsiais. Vieni jų mirš
ta, kitų tik kojos matosi. Kai kurie pasilie
ka dar gyvi, bet jau niekas juos negelbsti. 
Jie pradeda atsipeikėti, čia vienoje krūvoje, 
viename mūšyje už gyvybę kovoja minėti 5 
charakteriai—negras, vokietys, anglas, fran- 
cuzas ir kriaučius žydas—jie visi kareiviai 
skirtingose uniformose. Ton vieton sumesti 
lyg kokios audros—vienas kito nepažįsta. Tad 
jie čia vienas kitam padeda gelbėtis, nuo mir
ties. Taip jie dalinasi savo maistu bei van
deniu. Paskiaus pradeda kalbėtis. Sugriuvu- 

• šiame name pradeda atsigauti, pradeda kalbė
tis, del ko jie kariavo. I

Negras aktorius čia veikia kaipo perkalbė- 
tojas, kaipo tarptautinis žmogus. Be to, neg
ras, kaipo artistas, ir čia randa kaip panau
doti savo gabumus. Jisai palinksmina kitus 
savo kareivius. Ir tokioje vietoje yra muzi
kos. Taip, pat ir pradžia judžio turi muzikos, 
gero, kaip kad mes čia pripratę sakyti, “in- 
džioimento.” Tai gerai pasižymi judžio pra
džioje ir net pačiose tranšėjose.

Pagaliaus veikalas baigiasi tuom, kad visi 
kareiviai apleidžia tą mirties vietą. Jie pasi
sako, kad daugiau jie tarpe savęs—anglai, 
francuzai ir vokiečiai—nesišaudys.

Šis judis geras pasižiūrėti, praleisti liuosam 
laikui ir sykiu gera apšvieta. Gera propagan
da prieš karą. Karo vaizdai labai gerai nu
imti—karas, tai žmonijos priešas. Todėl rei
kalinga visiems darbininkams šis judis pama- 

I tyti. Jei jau eiti į judžius, tai matykite gerą 
j judį, vertą pamatymo.

Matęs.

Kunigo Vargai
Sveiki, mano mieli, aš pas jus sugrįžau; 
Jau per ilgą laiką aš jūs nelankiau; 
Aš jus, mano mieli, turėjau apleisti;
Vykau bolševikams kristaus mokslą skleisti, 
Vyskupo įsakymu, vykti su misija, 
Tai į bolševikų valdomą Rusiją.
Aš tenai nuvykęs krikščionybę gyriau; 
Nuo jų daug ant savo kailio ten patyriau.
Atsimenat.patys mano pilvą storą,— 
Galėjau gyventi pagal savo norą.
Dabar visi matot, kaip aš suliesėjau: 
Ko širdis mano troško, ten aš neturėjau. 
Pirmiau—veidas pilnas, raudonas, švarus, 
O dabar raukšlėtas, baisiai negražus; 
Džiaugkitės, mielieji, kad gyvas likau, 
Toj šalyj prakeiktoj badu nestipau; į 
Brangiausios avelės, negaliu jums apsakyt, 
Ką mūs kunigėliai ten turi daryt. 
Didžiauęios bažnyčios, tos dievo skelbyklos 
Veik visos perdirbtos—tapo mokyklos. 
Steigia bolševikai didžiausius kliubus, 
Suleidžia tenai mitinguot mužikus.
Kur buvo altoriai šventais apstatyti, 
Dabar ten muzėjai iš jų padaryti.
šventąjį Joną, šventą Dominyką 
Leidžia žmonių minias pažiūrėt uždyką. 
Seni ir jauni juokias, visi mato,— 
Bedieviai apstoję šventus pirštais bado. 
Aš dar jaučiausi gana dvasioj tvirtas; 
Turėjau atlikti, kur man darbas skirtas. 
Ėmiau apie dangišką gyvenimą sakyti, 
Bet net senos bobos nėnori klausyti. C
Ar tu būk kunigas ar profesionalas, 

1 O pilvui turi duoti mhisto ligi' valios.
Nebuvo daugiaus kas man ten bedaryti, 
Reik jieškot gyvybei būdo išlaikyti, 
žinoma, kai žmogus mokintas buvau, 
Ir darbo gan greitai aš susiradau. 
Gavau orlaiviu mokintis skraidyti; 
Maniau gražią būklę sau pasidaryti.
Man draugą paskyrė seną bolševiką, 
Kurs mane mokinti sutiko uždyką. 
Sako, klebonėli, laikykis tvirčiau, 
Nes aš į dangų kilsiu kuo arčiau. 
Kaip paleis mašiną—viešpatie, ūžimas! 
Aš jau nebejutau, ar dar esu gyvas. 
Taip mane paėmė nesvietiška baimė, i 
Kad net kelnėse mano oras atsimainė.
Mano sankeleivis, turbūk, jau suprato, 
Nes pradėjo sukti smarkiai1 žemyn ratą. 
Greičiausiai turėjau apleisti tą vietą— 
žymė pasiliko, kur maųo sėdėta.
Lyg kad ant nelaimės, žmonių minia spietės, 
O aš del tos gėdos neturiu kur dėtis.
Per būrį žmonių kuogreičiausiai sprukau: 
“Daugiau nebelėksiu,,” pats sau pasakiau.
Po tos nelaimės, pilvas valgyt prašo, 
O mano kišeniuj nėr nei vieno grašio; 
Gi pas bolševikus sunku gaut ant bargo: 
Sako, kas nedirba, tasai ir nevalgo; 
Pinigų iš užsienio prisiųst negalėjo;
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Tad darbo jieškoti man vėl eit reikėjo. 
Nuėjau į biurą užsiregistruoti.

Pasakiau, kad darbo jūs man turit duoti; 
Už tokią intenciją jie tik pagyrė,
Ir tuojau ant vietos man darbą paskyrė., 
Prie sunkaus darbo jie mane pristato, 
Prie tačkos, kaip yra, tik ant vieno rato.
Aš traukti turėjau įtempdamas gyslas,— 
Kas visai nėr dvasiškų asabų tikslas;
O kelias duobėtas, į šalis taip kratos; 
Aš turėjau vilkti be jokios sarmatos;

Ir visi tik šaukia, tėveli, skubyki, 
Prie statomo namo žvyrio pristatyki. 
Mano delnai švelnūs, tuojaus prasitrynę; 
Kiek tik galėdams, paleidau kakarinę: 
Jūs prakeiktieji, jau aš jums nedirbsiu; 
Geriaus aš ant vietos čia badu numirsiu. 
“Vely nešūkauk, jei nenori dirbti;
Gali sau sveikas, kur tik nori, eiti.”

Tuojaus ant vietos man bausmę paskyrė; 
Vienas man užpakalin skaudžiai įspyrė. 
Tat man nepavyko, bet ką reik daryt? 
Atsiminiau būdą: reik dar pabandyt! 
Išėjau ant gatvės, ėmiau žmones šaukt;
Iš visų kampų minios ėmė plaukt. 
Aš iškilmingai pradėjau sakyt, 
Kad nuo bolševikų turit atsikratyt;
Komisarus reik į Sibirą išvyt, 
O jei kas neklausys, štikais subadyt; 
Aš dar buvau manąs savo kalbą tęsti, 
Bet kas tai su bačka mane ėmė versti; 
Balsu suriko: “štai dar vienas paukštis! 
Kunigėli dykaduoni, gana niekus pliaukšti, 
Jei nenori dirbti, nori tinginiauti,
Gali kalėjime laisvės paragauti.” 
Ir greit uždarytas aš tenai buvau; 
Lietuvos kunigėlių ir daugiaus ten radau. 
Visi mes suvargę, nors augštos kilmės.
Blogai mums prisiėjo—gal laukti mirties? 
Bolševikų valdžia mus nepavožojo.
Lietuvos davatkos apie tai sužinojo. 
Nieko nelaukus, jos susiorganizavo, 
Pas prezidentą Smetoną greit nužygiavo; 
žemai nusilenkė, kad mus išgelbėtų, 
Narsus tautos vadas darbą tuoj pradėtų.
Garsusis Antanas bardelę pakraipė: 
Gana kunigėlių; man daugiau nereikia;
Liepė visom jom atgal namo grįžti, 
Su tokiais reikalais į akis nelįsti.
Jos nesustabdė pradėto darbo savo, 
Iš Antanuko griežtai pareikalavo:
Turi mums kunigėlius greičiau pristatyti 
Ir ant bolševikų visus išmainyti.
Mat, mūs “tautos vadas” ir priešų turėjo, 
Kurie prieš taisykles fašistines ėjo.
Tuojau jis surinko didžiuosius bolševikus, 
Dvidešimts keturis Lietuvos darbininkus; 
Visus pasiuntė į bolševikų žemę, * 
O mus kunigėlius iš ten pasiėmė.
Visos mes buvom: vienuolika, klebonai 
Ir trys ištikimi- mūs zakristijonai.
Visi į traukinį mes susiliodavom, 
Į šventą žemelę Lietuvos keliavom. 
Kaip tik privažiavom Lietuvos gronyčią, 
Tuojaus pasimatė šiaudais dengta grįčia.
Tai laimingiausia kunigėlių šalis, 
Kol tik ją fašistų Smetona valdys.
Kaip tik privažiavom prie pat Kauno miesto, 
Mumis pasitiko su duona ir sviestu, 
Ir su procesijom visom šventom savo 
Kunigai, davatkos pas mus atmaršavo;
Pasitiko brangius svečius šalies savo, 
O nuo mūs palaiminimą visi šventą gavo. 
Paskyrė mane pas jus, mano žmonės, 
Mokint, kad būtumėt geri parapijonys.
Dabar aš jus visus tankiai atlankysiu 
Ir kiekvieną sykį pamokslus sakysiu.
Seni ir jauni, prašau atsilankyti, 
Nes aš daug ko turiu dar jums pasakyti.

J. Šimas.
Toronto 
9-XI-33.
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Sietyno Parengimas
Buvo Įvairus ir Didelis

NEWARK, N. J.—Pereitame 
Sietyno parengime—vakarienė
je, man reikėjo dirbti prie dra
bužių (wardrobe), tai reiškia, 
kad aš buvau tinkamoje vietoje, 
kur galėjau matyti, kokia pub
lika susirenka. Taipgi patyriau, 
kaip jiem patiko vakarienė, 
programa ir tt.

Buvo atsilankę pora svetim
taučių, daugelis katalikų ir pa
triotų, bet, žinoma, didžiumą 
publikos sudarė susipratę dar
bininkai. Tad šis parengi
mas parodė, kad sietyniečiai dir
bo su visa energija. Kitas da
lykas, tai parodo, kad veikiant, 
dirbant gerai, galima sutrauk
ti ir nesusipratusius darbinin
kus į bolševikų parengimus.

Matyt, kad darbininkai jau 
nebėga nuo žodžio “komuniz
mas,” bet sustoja, žiūri atgal 
pro petį, kad juos nesiveja žvė
ris, bet tikras jų pagelbinin- 
kas.

Suaugusi ir jaunuoliai siety
niečiai darbavosi prie stalų, kad 
patenkinus visus, kurie atsilan
kė. Vėliaus padainavo keletą 
darbininkiškų dainų. Tačiaus* 
apie dainavimą jau buvo “Lais
vėje” rašyta. Darbininkams 
geriausia patiko Sietynas todėl, 
kad jis atspindi savo dainomis 
darbininkų gyvenimą. Magiko 
“triksai,” kuris dalyvavo pro
gramoje, taip pat publikai pa
tiko. Būtų gerai buvę, jei pir
mininkas būtų paaiškinęs publi
kai, kad Čia ne “stebuklai,” bet 
žmogaus išlavinta ranka rodo
ma.

Visiems patiko vakarienė,
'programa ir šokiai. Tyčia klau
siau vieno patrioto, kaip jam 
viskas patiko. Negalėdamas
peikti tokią gerą vakarienę ir 
būdamas patriotu, jam nevie
toj išgirti bolševikų parengimą, 
jisai angliškai atsakė—“Pretty 
fair.”

Šita j vakarienė parodė, kad 
Sietyno Choro energija yra 
milžiniška, kada jo individuališ- 
ki nariai darbuojasi bendrai. 
Tegul tik visados mūsų siety
niečiai taip darbuojasi, tai nie
kados nereikės rūpintis Sietyno 
nepasisekimais. Veikimas eis 
gerai ir sėkmingai.

F. Vitkus.
Sietyno Choro Koresp.
uiri-ja švara, Įąąj.j ivml. i a jh u1.1

ELIZABETH, N. J.

Tai Ne Medžiai
Tai ne medžiai ūžia, šniokščia

Nuo šiaurinio vėjo,
Tai čia garsas tos kovužės, 

Ką jau prasidėjo.
Ne vėjelio glamonėtos

Gėlės čia bučiuojas,—
Čia atbudus darbo klasė

Į eiles rikiuojas.
Dūks audra rytoj didesnė,

Siaus šturmingas vėjas,
Darbo klasė savo priešą

Plieks jau atsidėjus..,.
Tai rie medžiai ūžia, šniokščia,

Vėjo palytėti,
Tai klasinės kovos garsas,— 

Eikime padėti!
St. Jasilionis.

3-IV-32.

Mirė Jurkoniene
Sausio 28 d. čia mirė Marė 

Jurkoniene, po tėvais žalioniūtė. 
Velionė paeina iš Lietuvos, Sei
nų apskričio, Suvalkų rėdybos, 
Šventežerio' kaimo ir parapijos.

Velionė sirgo apie 4 savaites 
ir mirė. Velionė apie 45 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdime vy- 

Į ra Viktorą, dvi dukteris — Oną 
■ 20 metų ir Aleną—13 <netų. Pa
liko ir sūnlj Viktorą—16 metų.

i Taip pat turėjo brolį Juozą, ku
ris gyvena Garwood, N. J. Ve
lionė turėjo daug giminių Eli- 
zabethe, Newarke ir, kituose 
miestuose.

Velionė atvyko Amerikon 
1910 metais, apsivedė su darbi
ninku vaikinu 1912 metais. 
Taip pat velionė buvo darbinin
kė ir augino šeimyną.

Laidotuvės įvyko vasario 1 
dieną.

R. Montvilienė.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central SkvSro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

< 2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

10-12 ryte

e

I
I
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S. Pietaris voliucinę teoriją gyvenimai! gi bus ir įvairi programa: dainuos 
pravesti mus verįė ir verčia |ir . Workers Choras Tuom\ j.. . _ ! pat kartu bus priduota Daily Workeh

vėliava del Bostono distrikto. Vis-

(Tąsa)
“T-t-ta-vo var-va-var-das Fi-fi-Pi-ly- 

pas? A? Hik. A?” ryzga Pilypui į akis 
ir vis su savo “A?” reikalauja atsakymo. 
Pilypas kreipėsi į vieną pusę ir į kitą, o 
tas vis priešakyje. Galų gale Pilypas pa
žiūrėjo ant to sutvėrimėlio, it pelėda ant 
savo vaiko, paėmęs už peties pastūmėjo 
jį prie jo draugų. Nukrypavęs prie bū
relio, teiravosi, ką jis turėjęs nuo Pily
po sužinot. Keli lygiai pašvagždomis 
pliurpė klausimą į jo abi ausis. Klausimą 
gerai įsitėmijęs, pasikrapštęs ausis, vėl 
priėjo prie Pilypo.

“Su-sup-pranti ? Mano va-vardas Dže- 
dže-kik-kis. Sup-pranti? Jie žino, ka- 
ka-kad tave ša-šal-šalt-aveislis prigavo, 
dabar ji-jie nori ž-ži-noti, ka-ka-da bus 
rie-bių ba-barščių, supranti? Ka-ka-da 
bus ra-rad-hik-dynos?”

“Niūkt”, pasigirdo duslus smūgis.
Tai buvo Pilypo smūgis, suteiktas in

kvizitoriui tiesiai į nosį. Aplaikęs smū
gį, šlumsterėjo ant šaligatvio, kaip pelų 
maišas, o užkulniai subarškėjo vėliaus. 
Atsistojęs prie parblokšto galijoto Pily
pas gvergždžia, kiek tik jo kakarinė išne- 
Y sa:

“Jūs, gadem rupūžės; su tokia savo 
taktika norite pataisyti būvio stovį! ? 
Kodėl jūs manjieduodate pasiaiškinti? 
Mano šios dienos patyrimai gal bus pa
moka jums visiems.”

“Mus gali nemokyti,” tarė vienas iš 
būrio, “mes matėme, kas tu esi. Tu esi 
žemos rūšies prostitutė...” t (<

Aš tau parodysiu, kas aš esu...”
Surinkęs visas jėgas, Pilypas šoko 

muštis. Po kelių luopterėjimų, po kelių 
pasidalinimų smūgiais, Pilypas ištižo ant 
šaligatvio šalę jo nukauto priešo. Pily
po priešas pliupsi kraują iš nosies ir te
pa ant Pilypo apnuogintos blauzdos ir 
ant jo kelinių. Veik visi iš būrio, apdo
vanoję Pilypą smūgiu, kad ne per vie
ną kūno dalį, tai per kitą, nubėgo už . 
kampo ir tėmijo, kas atsitiks.

Jurgis vienas pasirodė ištikimu Pily
pui. Pritąsęs Pilypą į sąmonę, pasodino, 
prikėlė ir nuvedė miesto sodan apipraus- 
ti. Pilant šaltą vandenį ant jo veido, 
galvos ir sprando, nabagas kuo nerėkia. 
Visur’ sumušta, visur gužuota. Oras 
nors ir buvo šaltas, bet po tokios kovos 
Pilypą apėmė karštis. Pasodintas sode 
ant suolo—užmigo. Vaikai, aplinkui lak
stydami, darė visokius šposus, bet'jis sau 
miegojo. Atėjus vakarui prasidėjo dar
gana, Ifetus krinta ant jo sukalatoto vei
do, o jis sau miega. Maži vaikai papasa
kojo didesniem vaikam, kad koks tai gir
tas baidyklė-žmogus, miega užsilošęs ant 
suolo, .kaip negyvas. Žingeidumo pagau
ti, subėgo apie Pilypą koks šimtas vaikų. 
Vieni iš tolo krykštaudami metė į Pily
pą, niekagalius, o kiti prabėgdami tąsė jo 
skvernus. Motinos ir tėvai, nesulaukda-, 
mi savo vaikų pareinant vakarieniaut, 
ątė^jo pažiūrėt, ką jie čia turi, apnikę, 
kaip žvirbliai. Viena stora žmona, atsi
rito, kaip kūlys, prie Pilypo, prisikišus 

' pažiūrėjo, pasipurtė, nusispjovė, itališkai 
kaž ką sumurmėjo ir pradėjo teirautis 
apie vaikus. /

“Antanai!!!” sušuko nesavu balsu.
• Priėjo prie jos, kaip niekadėjas, susku

ręs, apdriskęs apie dešimties metų ber-
* niukas. Ji, nieko nelaukdama, pagavo 

jo ausį ir ūžšriubavo. Paleidus ausį, 
pradėjo klausinėt: “Kur Angelas, Chris- 
topas, Kazys, Juozapyna, Lucė, Jonas, 
Marija, Ana, Magdalena? Sakiau būti 
prie namų ir vaktuoti Mussollinį, kad ne
iškristų iš vygės; tai kaip Stepas, Lau-

mė, Bridže ir Džimis pareis darbo jieško- 
ję—parneš ką nors... Sakyk, ko tu čio- 
nais, o ne namie?”

“Aš atėjau pažiūrėti to žmogaus,” kal
bėjo verkšlendamas vaikutis. “Oh, tu 
bestija! Atsivilkai žiūrėti į tą stervą, o 
savo broliuką užmiršti! Na, palauk. 
Pasakysiu dėdei, tai jis tau ausis nu
trauks ir šun atiduos.”

Pažiūrėjus į Pilypą dar sykį nusispjo
vė, pagriebus Antaniuką už rankos sutu- 
zikavo, vesdamosi atsiduso ir pareiškė: 
“Oh, bėda našlei auginti vaikai.”

Vieną buksvotą vyriškį pasitiko pora 
vaikų pareinant iš darbo. Vienas prie 
vienos rankos, kitas prie kitos; už viens 
kito pasakojo tėvui, kaip jie metė akme
nukais ir tuzikavo už parėdų tą, va, su
daužytą girtuoklį. Priėjus prie Pilypo, 
vaikai traukė tėvą atbulą tplyn, nes, 
“kaip pataikom akmenuku veidan, tai 
kartais sukruta. Dar gali atsistoti, tada 
turėtume visi nešdintis.”

“Palaukit, aš pažiūrėsiu, ar jis sukru
ta, ar ne.”

Priėjęs prie Pilypo, spyrė jo šlaunin. 
Pilypas tik pasitvarsė. Davė koja antrą 
smarkesnį ypą šlaunin. Pilypas išbudo. 
Tuom tarpu šviesos sode užžibėjo, o Pi
lypas sėdėjo kaip tik po lempa. Išbudęs 
Pilypas, pažiūrėjęs į buksvotą vyrą šyp
sojosi ir norėjo padėkoti už pribudinimą, 
bet veidui esant visokiais guzais išsimė
čiusiam, šypsą perstatė susiraukimą. Pa
dėkos žodžiai nebuvo galima suprasti iš 
sutinusių lūpų. Pilypas pamatė, kad jo 
.naujo draugo veidas susiraukė, kaip na
ginė ir tuč tuoj aus ant vietos gali gauti 
iškaršti kailį; vargais negalais atsistojo 
ir bandė kragyti savais keliais. Žingsnį 
žengus, sukniubo. Buksvočius pagriebęs 
už peties pasodino ir pradėjo pilti klau
simus, kaip iš gausos ago. Iš pasielgimo 
ir iš klausimų Pilypas suprato, su kuom 
turi reikalą. Sunku jam kalbėti, o dar 
sunkiau suprasti, ką jis atsako. Išsi
ėmęs registravimosi kortelę, padavė buk- 
svočiui.

“A, vienas iš tų. O kur tu valgei, kad 
tavo valgymo kortelė neiškirpta? Tu vo
gei ir už tai gavai pilti, a? Pasakyk, kur 
vogei?”

“Aš nevogiau. Aną naktį nakvojau 
pas draugą, tai jis davė valgyt. Pereitą 
naktį nakvojau miesto prieglaudoj, tai 
ten gavau pusryčių. Pietus valgiau pas 
salaveišius, o sumušti gavau muštynėse 
po pietų...” .Vargais negalais išpasako
jo Pilypas. Buksvočius, neduodamas pa
baigti kalbą, užkriokė:

“Tu dievo užkeiktas valkata, nekask 
rankos, kuri tau duoda valgyt, nes kitu 
sykiu visai užmuš ir prapulsi už šunį... 
Dabar, nevilkyk... Štai tavo korta. Su
sidėk ir greitu laiku nešdinkis nuo šios 
aikštės... Tu čia vaikus gąsdini...”

Paėmęs po ranka savo vaikučius, riog
lino savais keliais.

“Tėte, ar tu jį neareštuosi?” vaikai 
klausė abu ant sykio. *4 * t * -♦

“Nesirūpinkit. Eime namo. Jis kiek 
atsipeikėjęs nueis. Nėr vietos (kur dėti 
tokius. Nuovadoj stoka vietos, o kad jį 
ten dėti—reikalinga kaltinimas. Ligoni
nės prigrūstos kupinai ir pristačius tokį 
į ligoninę, tai gausi tik išbarti—išdurt 
ninti... Lai atranda negyvą kur nors 
patvoryje... Viskas, ką aš paisau.”

, “Jis numirs, tėte, numirs jis?” Klausė 
prisispyrę abu sykiu.

“Nutilkit!... Kad nei žodžio iš jūs 
neišgirsčiau. Būkite kaip jūs tėvas... 
Aš nėplėpu, kas nereikia.”

\ I • •

Bus daugiau)
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studijuoti ir susipažinti su 
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Pažinojau draugą S. Pietarį, ir artymai sekti kasdienines 
kaipo darbuotoją Lietuvių So- kovas, 
cialistų Sąjungoj (Komunistų nistų Paftijos šioje šalyje. Rei- 
Partijos dar tuomet nebuvo), kia ne tik sekti, bet ir dalyvau- 
Būdavo ne ’ tik jo mažos duk
relės dainuodavo ir deklamuo
davo darbininkiškuose parengi
muose, bet ir jis pats bandyda
vo kalbėti-deklamuoti.

Atsimenu vaizdą, kaip mudu 
i. su Pietariu ir kitus LSS 7-to 

Rajono komiteto narius vals
tijos juodieji kazokai, karo me
tu, iš Inkerman susirinkimo, 
varė į Wyoming State Troopers ’munistų Partijos narių eilėse, 
stoties kalėjimą. Tenais, skle- reiškia gilų asmens idealą ir 
pe užrakyti, šalome... Pietaris darbą delei visų vardienių pa
sakė: “Draugeliai! Dabar mus siliuosavimo iš po kapitalistinės

alginės vergijos į geresnį gyve-

teorija kas įvyks šeštadieni, 10-tą dieną va- 
sario, Dudley St. Opera House, 113

vadovaujamas Komu-

ti jose. Taisome savo netiksliai 
padarytas klaidas gyvais prity
rimais.

Draugas S. Pietaris per dau
gelį metų buvo menkos sveika
tos, daug prie darbininkiško 
darbo prisidėjo. Dirbo revo
liucini darbą sulyg savo geriau
sio supratimo ir išgales. Vien 
išbuvimas per daugelį metų Ko-

sake:
varys į Franciją!

Ilgesnį savo gyvenimo laiką nimą.
S. Pietaris buvo kraštutiniai Pietaris 
karštas revoliucionierius, 
širdyje kraujas virte-virė 
gieža prieš skriaudas, prieš 
pitalistinę pelno sistemą.

Savo neišsemiam’ą revoliucinę 
energiją drg. P. nevisada vie
toj suvartodavo. Kartais, de
ki mažmožių, per savo kraštu
tinį karštumą, išeidavo Į neri
botą kovą su savo draugais ir 
artimais simpatikais. Dauge- 
gelį atvejų P. vidujinius są
moningus priešus greit pažino 
ir aštriai juos smerkė, nuogais 
vardais, su dadėjimu, išdavi
kais vadindavo.

Vaduodamasįs idėjiniais prin
cipais, o nepritaikydamas tin
kamos su gyvenimo sąlygomis 
taktikos, tankiai ta jo revoliu
cinė energija sudrūtinimui Ko
munistų Partijos—naudos ne
atnešdavo.

Draugo Pietario pergyventi 
vaizdai: jo gilus troškimas ir 
bandymai buvo organizuotu k e- i 
liu pasiliuosuoti iš po kapitalis
tinės vergijos. Trukumas su
pratime komunistinės teorijos 1 
ir strategijos pritaikymo, tą re-

Jo 
pa-

nebuvo sėkmingas
K. P. organizatorius, bet buver- 
ištikimas revoliucinis sargas, 
kurių mūsų eilėse labai trūks
ta.

S. Pietaris mirė, bet jo revo
liucine ‘dvasia dar ilgai, ilgai 
Wilkes-Barre apielinkėj, tarpe 
lietuvių darbininkų GYVIJOS!

K. Arminas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Dudley St. Roxbury, 8 vai. vakare. 
Įžanga tik 25 centai. Visi dalyvau
kite ir paremkite darbininkiškas or
ganizacijas.

Kom. Partija.
(28-30)

’ PLYMOUTH, PA.
"ALDLD 97 kp. rengia “Card Par

ty,” 4 dieną vasario, Darbininkų 
centre, 325 E. Market St. 6 vai va-1 
kare. Bus gertj valgių, gėrimų ir 
užtektinai kazyrlų del vi-ų. Bu 
įvairių dovanų.

Kviečiam visus skaitlingai atsila - 
kyti,' įžanga tik 25 centai.

Rengėjai.
(27-28)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kuopa rengia puikią 

vakarienė. Vakarienė įvyks suba- 
toj, vasario 3 d., 16320 St. Clair 
Ave. (Kampas London Rd.) Pra
džia 7 vai. vakare. Bus gera mv 
zikališka programa, taipgi gardūs 
valgiai ir gėrimai. Įžanga tik 15c. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(28-29)

North Side, Pittsburgh, Pa.
APLA 50-tos kuopos susirinkimas 

atsibus February 6, 1934, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Darbininkų Kliube, 
1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. Labai svarbus susirinkimas.) Vi
si nariai atsilankykite, nes bus baus
mė nedalyvaujantiems.

M. Urmoniutė, Sekr.
(28-29)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir LDSA 64 kp. 

rengia savo susirinkimą bendrai. At
sibus 6-tą d. vasario, 8 va). 1_____ ,
J. Smaidžiuno stuboje, 88 Maple St.' pietų. 
Visi draugai ir drauges 
skaitlingai dalyvauti nes šis susirin- I 
kimas yra labai svarbus tuom, kad 
dvi organizacijos susivienijo į ' ie 
»r dabai' turi;? abiejų k >opų d dyk • 
spręst bendrai. Todėl vis’, vt'v 
moterys, dalyvaukite.

batoje, 3 d. sausio, Easton Baking 
Co., svet. 36 N. 7th St. Easton, Pa. 
Po mitingui bus šokiai su užkan
džiais ir lengvais gėrimais. Visi 
lietuviai darbininkai yra širdingai^ 
kviečiami dalyvauti ir tuomi pa
remti jaunuolių judėjimą. Jaunuoliai 
dės pastangas visus patenkinti. Jūsų 
parama priduos daugiau energijos 
jaunuoliams veikti komunistinėj dir
voj, o visi dalyvavusieji turės progą 
linksmai laiką praleisti. Prasidėt 
7:30 vai. vakare.

Kviečia Jaunųjų Komunistų Lyga.
(28-29)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. rengia šokius ir 

veikalą suloš “Pradžia”, kuris įvyks 
10-tą dieną vasario, 7 vai. vakare, 
4959 Martin Avė. Ukrainą svetai- 
"ėjn. Pirkite tiki tus iŠ anksto, nes 
bu do anos duotos ant laimingų 
įžangos tikietų. Taipgi bus gera 
muzika del šokiu. Alvinas.

(28-29)

’'■'ILADELPHIA, PA.
Kadangi grupė jaunuolių važiuoja 

į Brooklyną Laisvės šėrininkų suva
žiavimą, Philade’phijos LDS Vaiku
čių kuopelės susirinkimas atidėtas 
iki vasario (February) 11 dienai 2-rą 
vai. po pietų. Tėvai malonėkite įsi- 
tėmyti. Ed. Griciūnas.

(28-29)

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyk 

4rtą dieną vasario, Draugijų svetai- 
vakare, nej, 3600 Vernor Highway, 1 vai. po 

Visi nariai dalyvaukite, nes1 
kviečiami I yra daug svarbių reikalų aptarti.

Alvinas.
(28-29)

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

JUOZAS LEVANDA 
(Levandauskas)
G RA KORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir p 1s t kr' ’’i4

107 Union Avon .e 
Brooklyn, N. Y.

(29 3^)

BOSTON, MASS.
Komunistų Partija ir Daily Wor

ker Distriktas 1 rengia masinį mi-I 
tingą del 10 metų sukaktuvių Daily 
Worker. Kalbės Daily Worker re
daktorius Clarence Hathaway, taip- ties paminėjimo apvaikščiojimą su-

V . •’.) i 3 < i ■ d įvy’ s D ■
Org. Sąryšio koi’.f reiicija, 7:30 . <■ 
akare, Draugijų svetainėje. Visi 

5 933 ir nauji dccgatai būkite, nes 
yra s.arbių klausimų aptarti.

Alvinas.
(28-29)

EASTON, PA.
Jaunųjų Komunistų Lyga (YCL) 

rengia Liebknehto-Luksemburg mir-

įppOQX><><X><>000<>0O<X>0Oe^-X>6o0OC^5o^

decent voietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-77G3

Valandos: nuo 1—6 po pietų

DIENRAŠČIO “LAISVES”
KONCERTAS, AK RIENE IR ŠOKIAI

Sukatoje, 10 d. Vasario-Feb., 1934
“VENTA” SVETAINĖJE, 103 GREEN ST., WATERBURY, CONN.

SVETAINĖ ATSIDARYS 7-tą VAL. VAKARE. ĮŽANGA $1.25
Vakarienė bus iš geriausių maisto produktų ir skaniai pagamini

K. MENKELIUNIUTĖ

Koncertinę Programą Duos:
K. MENKELIUNIUTĖ iš Brooklyn, 

N. Y., dar pirmu kartu mūs apielinkėj.
B. RAMOŠKIUTĖ iš Hartford, Conn, 

pirmu kart Waterburyj, laimėjus pir
mus prizus lošime bei dainavime augš- 
tesnėse mokyklose Hartforde.

AIDO CHORO VYRŲ OKTETAS, 
iš Brooklyn, N. Y.

MERGINŲ SEKSTETAS, iš Hart
ford, Conn.

CHORAS DAINA, iš New Haven, 
Conn., vadovaujamas J. Latvio, pusėti
nai išlavintas ir turi gražaus jaunimo, 
didelis mišrus choras.

F. PAKALNIŠKISDrg. A. Bimba pasakys prakalbą.

Brooklyniečiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūtė
4* . 

LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA MUZIKA ŠOKIAMS

Tikietus Reikia Įsigyti Iš Kalno, juos galima gauti pas ALDLD, Choro ir Kitų Org. Narius 
ir “Laisves” skaitytojus. Pas Duris gal Nebus. Visus lietuvius darbininkus, profesionalus ir 
biznierius kviečiame dalyvauti.
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Woodbury, Conn
Visko po Biskj

'nereikia bėgti nuo karo.
j reikia prieš karą kovoti. Da- 
jbar jau yra leidžiamas laik- 
1 rastis prieš karą anglų kalba, 
i tai yra: “Fight Against War

Prie C.W.A. darbų valandos ancį Fascism.” Reikia platinti 
sumažėjo. Pirmiaus dirbo po tas laikraštis.
30 vai. į savaitę, o dabar jau ’ Reikėtų ir “Laisvėje” apie

Tai tą laikraštį parašyti ir jį pla-( 
reiškia, kad ir mokėti jie gaus įtinti, pažymėti kaina ir jo 
tik už 15 valandų. Tas pada- 'svarba. Tegul darbininkai jį 
rys, kad darbininkų gyvenimas' užsirašo ir skaito, 
dar pasidarys blogesnis.

Padėtis bloga ir su -farme- ‘ 
riais. Pieno kainos sumažėjo.' 
Kai kurie farmeriai, kurie už' 
tam tikrą kiekį pieno gaudavo į 
po 150 dol. į mėnesį, ta r dabar į 
gauna po 100 arba kiek dau- j 
giau. Tai reiškia, kad farme- 
rių kainos sumažėjo veik vieną 
trečdalį.

Farmeriai del to pradeda 
bruzdėti ir reikalauti, kad jiem 
kainas pakeltų. Tai pieno spe
kuliantai kokį centą pakelia, 
bet jie pakelia ir miesto žmo
nėms, kurie naudoja pieną.

Paskiaus farmeriams paskir
ta mažesnė kvota siųsti pieno. 
Jei kuris farmerys pirmiaus 
pardavė pieno 100 kvortų, tai į 
dabar jisai gali siųsti tik 60. 
kvortų. Tai reiškia, kad jisai1: 
parduoda 40 nuoš. mažiau.

Dar vienas dalykas, kas rei
kia pastebėti, tai farmerių ne
supratimas. Jie giria dažniau- : 
šia tą kompaniją, kuriai jie! 
parduoda savo pieną, o kitas j 
peikia. Jie mano, kad jų kom-1' 
panija tai gera. O reikia ži
noti, kad visos kompanijos 
merius tik išnaudoja.

Bėga Į Miškus
Apie Woodburi yra daug 

sigyvenę kapitalistų. Daug jų 
čia atvažiuoja iš New Yorko. ' 
Jie čia apsiperka žemės, pasi- į 
stato namus, turi lauko, pasi- 
samdo kelis tarnus ir tarnaites 
ir gerai gyvena. Darbininkų 
ir tarnaičių gyvenimas yra la
bai prastas pas juos.

Paskiaus atsiranda ir real 
estate agentų, kurie stato piges
nius namus ant kalno, kartais 
ant akmenų, čia tai tikras ka
torginis darbas, 
medžiagą turi nešti apie 
pėdų 
tiems 
kas. 
2 dol. 
darbininkai tiesiai 
Gi turtingoji klasė turi 
gerus laikus.

Kitas dalykas, kodėl 
talistai bėga į miškus ir 
budavojasi palocius, 
tyro oro ir karo 
Mat, jie mano, kad giriose 1 
nėra taip pavojinga, kaip kad j 
mieste. Tai reiškia, kad po
nai jau išanksto rūpinasi savo 
apsaugojimu. Bet daugiausia 
nuo karo nukentės, tai darbi
ninkai. Todėl darbininkams

dirba tik po 15 valandų.

far-

ap-

KRISLAI
(Tąsa iš 1

bet'skelbti šitą supuvusią ir nuo
dingą evangeliją. Nereikia, 
tad, stebėtis, jeigu Amerikos 
jaunimas, baigęs tuos augštus 
mokslus, esti protiškai prira
kintas prie kapitalistinio stulpo. 
Mūsų darbas juos nuo ten pa- 
liuosuoti.

Kuboj Plečias Streikai
Kūjis.

pusi.)
iš ameriko- 
tūlas Eve- 
Jis pasižy-

HAVANA, Kuba. — Dar- 
; bininkai pradeda bruzdėti 
i prieš Mendieto valdžią, ku- 
į rią jiems užkorė Amerikos 
imperialistai. Havana pro
vincijoje jau paskelbė strei
ką 30 tūkstančiu tabako 
darbininkų. Išėjo į streiką 
taip pat busų vežikai. .^Va
roma agitacija už generalį

nė literatūra, kaip “New MEDIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ 
Masses”, “Labor Defender”: 
ir t. t. Tačiaųs, girdi, 
įžia gauti ir studijuoti Le-j nulaužė sprandą Clarence 
nino ir Markso raštus.

ITHACA, N. Y. — Pa
lei- i kirstas medis užgriuvo ir

'"■■■ 1 1 11 —■ 2.^""* 11 1 ■ .'"’J 1 1

GARSINK1TES “LAISVĖJE

i Fitts, 40 amžiaus. Už ke- 
Tokį atsakymą davė po- lių valandų žmogus pasimi-

nas Lawes, kuomet pas jį at
silankė su protestu Naciona- 
lis Komitetas Gynimui Po
litiniu Kaliniu, v u

re.
LIETUVIŲ ANGLIŲ

KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta karna .50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

WORCESTER, MASS.

METINIS BANKETAS
SU PROGRAMA

Rengia Worcestcrio S.L.D.

Vasario 4d., 1934
SAVOJ SVETAINĖJE

. 29 Endicott Str.
qfrpikq " R kitu nrnvinoiiu I 1>urys atsidarys kai” 4:30 ‘,o i>5etlJ SlieiKą. LS KILŲ piovinujų| Vakarienė prasidės kaip 6 valandą

■ ateina Žinios, kad cukraus i Programoj dalyvaus “Aido” Choro i t • • i • i i I Merginu Oktetas, Vaikinų Oktetas irdai bininkai veda kovą SU Billies”; taip pat bus ir ar- 
savininkais. Mendieto vai-1 monistų, solistų ir kitokių pamar- 
nv. i • i i . ginimu. Visi ■ nepamirškite dalyvautidzia paleido, kariuomenę 
streikus malšinti.

nų psychologų yra 
ret Dean Martin, 
mėjęs tuomi, kad turi ilgą lie
žuvį ir labai sklandžią plunks
ną. Parašęs keletą knygų. Pri
sėdėjęs kalnus lekcijų kolegijose | 
ir universitetuose. Ir šiandien ' 
jis veikliai tebeloja už barba
rišką' kapitalizmą. Jis garbina 
hooverinį “šiurkštųjį” individu
alizmą, o darbininkų mases va
dina neprotaujančiomis gaujo-

! mis. Kapitalizmas jam amžina 
j sistema. I

Sako šis Amerikos augštųjų ] ^ia KoHlUIlistU SjJailfloS 
mokyklų šlovinamas “prana-;
šas”: “Kuomet civilizacija pasi- Sing Sing kalėjimo UŽ-| 
darė taip turtinga, tai žmonės I veizda Lawes pareiškė, kad 

j pradėjo jieškoti priežasties ■ Į<a]inįams neleidžiama skai- 
' skurdo. Betgi karti teisybė , , • (( •• ,, i

, ,1, , , . i tyti “pavojinga komumsti-;yra tame, kad skurdas buvo iki ! u 1 
šiol ir tebėra šiandien pradinė j
(originale) žmogaus gyvenimo BITININKAS KONČIUS LAN-' 

1 padėtis ir aš bijau, kad ji visuo-1 
: met tokia ir turės pasilikti, kai-1 ja<

i daus.
I ti medaus “Laisves” ofise. i 

Tyras bičių medus, suneš-j 
j vasaros metu iš žolių žie-- 

į du. Pasiduoda gana pigiai, j
Kvorta už 

už

KĖS! BROOKLYNE

monistų
I ginimų, 
ir pasilinksminti.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ
Kviečia Visus Komisija.

Darbininkai * 
500 

augŠtyn. Atlyginimas 
darbininkams labai men- 
Moka tik nuo 1 dol. iki 
į diena. Tai reiškia, kad 

vergauja, 
iš to

; po pasaulinė sąlyga. Mes ne- 
, turime jieškoti skurdo priežas- 
j čių. Ko filozofas turi jieškoti, i 
i tai priežasčių, kodėl taip paly- ! ^as 
ginamai keli išsisuka nuo skur-1 - 
do.° Kitur Martin vėl kliedą: I 
“Mano tvirtinimas yra tame,kad ■ 
bilo kokioj socialej sistemoj. . . • 
darbininkas turi ‘ pasilikti tas,!
kaip mes Jungtinėse Valstijose I vra SUsipažinę. 
vadiname ‘auka’. A ~ ---- -
tau išeities.” i
Between the Individual and the
Mass” by E. D. Martin.)

Tokie Martinai šiandien pa
leisti nuo lenciūgo švaistytis po 
kolegijas ir universitetus ir

atvežė apie toną mc> 
Dabar dar galima gau-

75c. Galioną 
$250

Dienraščio skaitytojai jau
kaip svarbu

Aš nema-jyra medus palaikymui sveika-
(The Conflict tos gerame stovyje. Nes Dr. į 

Kaškiaučius apie tai yra daug 
rašęs.

Tuojau įsigykite tyro me-i 
daus ir naudokitės juomi.

.'yzr.vz/LA'rž'.y .v'.-/. z -z.-?/, ,■, v L_.v '

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra javus 
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., kam p. Broad way 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glemnore 5-9467

512

kapi
teliais 

tai clel 
pavojaus. I

Althouse Dainuos Sigmund Rolėje Operoje “Dies 
WalkurePirjna Amerikonu Trupe Vaidinime 

Metropolitan Operoje
Veikalas ir vaidintojai populiariškos Wagnerio operos, kuri’ 

bus perstatyta subatoje po pistų.

FREEHOLD, N. J.BEDARBIAI
Dviejų veiksmų drama
Rengia L.U.N. Kliubas,

Freehold, N. J. 
bus vaidinama

šeštadienį, 10 Vasario, 1934'
wemrock Svetainėje i

Viena mailė nuo Freehold© 
Menalapin Rd.

TZ . v. • • . . • • I JUK CBU piKvieciąme Visus Vietinius vaidinantis

Paul Althouse

Kalba PAUL’ ALTHOUSE

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio asistnntu Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: njio 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po ųietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir $9T>OO 
“IlHI egzaminavimas

i uc ~. nu —— nn—ni——m——i«i——w —— m—-m—w —

I

į Evergreen 7-6167
8

Ifl
8
I
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1

PETER BANES 
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto hi ką ir bi kur 
? labai žemą kainą. 
' telefonuokite arba 
1 karnų antrašu: 9 
e

ir bi kur už į 
Reikalui esantį 
kreipkitės se-|

9

AVENUE

Pirmos klases anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas .svoris. Pristatome greit j jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Teleforiuokite: Evergreen 7-1661 npi?TT TTltlRTTI?Arba užeikite pasikalbėti 1KU-UM15L.K
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St.,

namus. Prašome

COAL CO.
Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptięka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

66 MARCY
Brooklyn, N. Y.Ž

I

S . . 1| Dieną ir naktį prisirengęs patar-1
I navimui. Klauskite kainos. į
* •• —— w —— u- — - .m —•«• .m — m. •— mi — tm — rb — nu *— iri — ur —• ■

—i

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA'
Graborius (Undertaker)
lauktuvių direktorius

I 

B

= 
I 

3
I

d

B

fi 
I

į Išbalzamuoja ir laidoja numirusius# 
Jaut visokių kapinių; parsamdo au-« j 
į tomobilius ir karietas veseliįoms 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams
I

I

9
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli-

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj,

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-

tas ir už prieinamą kainą.
_____ ___ ___________ A.. ................................

Telephone Stagg 2-4109A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

i Sergančių 'Vyru ir Moterį) 
! Chroniškos ligos Gydomos

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Gami name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėRti vakare kožną diena.

rūtinai.” Pa
loki a, kad 
kuomet jie

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

dvidešimts

Šiandien ateiki 
te ^elei sav0 sveį‘ 

| katos ištyrimo,.. o 
i jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
stovite.

J Odos Nušašėji- 
$$$ J mai, Nervų Ligos. 

A b e 1 nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar- 

ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

.KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS:>
- A 4 T’

Tarp 4th Avė. ir Irving Place
Įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

I Phone, EVergreen 7-4785 Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

> Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi- 
! liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

į 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. ___

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

- PATARNAUJA 3 
DAKTARAI: '

Mes

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

PER 20 ALĖTŲ VEIKIĄS OPEROSE 
1 

Kiekvienas tenoras apdovanotas su 
tinkama fizika ir balsu, žiūri pirmyn 
Į tą dieną, kada gales imti heroiškas i 
roles Wagnerio muzikos dramose— 
£igmund, Siegfried,' Tristan, Parsi
fal—ir aš esu tikraę, kad svarbiau
sia priežastis, kad opera turi tiek 
mažai patenkinančių tenorų šios kla
sės yra, kad tokia didelė didžiuma 
pradeda dainuot šias roles per grei-. 
tai, pirm negu jie tinka 'fiziškai, 
dvasiškai ir artistiškai, pirm negu 
jie turi aktualiu patyrimo reikalingo 
suteikimui “Wagnerio
sėkmė" labai dažnai yna 
jų Halsai yra išsidėvėję 

į turi būt savo pradžioje.
Aš esu operoje per 

metų ir tik aštuonr metai atgal ka
da aš pradėjau dainuot lengvesnes 
Wagnerio dalis ir tiktai paskutiniais 
keletą metų aš begaliniai ėmiausi 
daugiau stropesnių rolių iš vėliausių 

1 muzikos dramų.
• * \ 

ŽYMŪŠ ARTIST^ VAIDINIME

Muzika ištisai yra graži taip kad 
tik Wagneris tegalėjo taip patiekt.

I Žinoma čia nėra ilgų ariju, išski- 
■ riant tą malonią “Pavasario Dainą” 
pirmam akte, 
episodų

! pačiam akte;
; hild’o laukiniai karo
: ho to-ho” ir ta scena kurioje ji šau- 
I kia Sigmund į Walhalla; ir trečiam 

metų amoiciją. . ajcįe yra šįurpuiingas “.yalkyrų Va- 
Sigmund daug [ Minėjimas,” susirinkimas mirties pa- 

Chicagoje, Phila- i siuntinių^ Wotano atsisveikinimas su 
savo mylima dukteria ir pabaigoje 
magiška ugnies scena, kuri, nupiešia 

, muziką kaipo nepalyginamą visoje 
! muzikos literatūroje. v

Kai kurie žymiausių gyvenančių 
pasi

rodys šiame perstatyme. Fridą Lei- 
der, kuri tik sugrįžo iš Vokietijoj 
bus Burnnhilde; Gertrude Kapel— 
Sieglinde; Karin^ Branzell—Fricka; 
Ludwig Hofmann—Wotan; Ejnanuel 
List—Hunding; ir Valkyrų choras,
susidės iš Metropolitano artistų. Ar
tur Bodansky, žinoma, bus vedėjas.

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

Perstatyme Wagnerio opero 
: rią Metropolitan kompanija perduos 
; per radio šeštadienį po pietų, aš 
j dainuosiu Signiundo rolę ir manau, 
i jog esu pirmas Amerikonas tenoras ■ 

........ ... . ________ i Metropolitane vyriausią
lietuvius, jaumis ir senus, ma-Įrolę vienoje iš vėliausiųjų Wagnerio 
žus ir didelius, atsilankyti ant I ‘lramų; .1 Sis faktas pats savaimi duoda man 

pasididžiavimo ir linksmumo, o dar i 
daugiau šis faktas duoda man su- j 
prast savo daugelio metų ambiciją 

Aš esu dainavęs 
kartų šioj šalyje.
delphijoje ir Los, Angeles, bet sultei-1 
toj bus ketvirta “red letter” diena 
mano gyvenime.

Pirma buvo dvidešimts metų at
gal kada aš, kaipo nepatyręs, jau- : 
nuolis, dariau savo debiutą Metropo
litane kaipo Dmitri operoje “Boris Wagnerio artistų asmeniškai 
Godohnoff.”'

Antra bilvo, kada aš dariau savo 
debiutą Berlyne dainuojant Canio 
operoje “Pagliacci” ir trečia atėjo 
trys metai atgal, kada aš dainavau 
savo pirmą Vyriausią Wagnerio ro
lę Chicagos Civic Operoje, Sigmund, 
tą jiačią, kurią aš dainuosiu rytoj.

šio mūsų parengimo. Taipgi 
kviečiame iš apielinkės mies
tų ir miestelių, matyti šį per
statymą, kur bus rodoma Ame
rikos bedarbių gyvenimą. 
Įžanga 50c ir 35c, vaikam su
virs 12 metų įžanga 15c. Sve
tainės durys bus atdaros 6 va
landą vakare, lošimas prasi
dės 7:30 vai. vakare. Po per
statymui bus šokiai iki vėlu
mos nakties.
tra iš Elizabeth, N. J 
dovyste Anthony Gurski.

bet ten -yra puikių 
kaip tai kardo hcena ta, 

antram akte, Burnn- 
šauksmai “Jo-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

šokiams orkes- 
po va-

I >»x<3£Riausifl duonfl 
<WįSCI10LES BAKING užfgū 

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val-

Laisniuotas Graborius

LVLtJo pUL KctlllU yULlclUolUb lUblco IIlllLUO—Ldo LŲlDnia, ivcvv* ***** 

sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite, pinigų,' nes nesirgšite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui. / # . ..

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, 
kaipj. krautuves'įaip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. ? ' 
Tel.: Stagg 9646 f

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

• Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 4£outh 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5^36

Keystone—Main 1417

Sav. V. LUKPSEVICIUS

•fc<^****r u — . . -



Šeštas Puslapis šeštadienis, Vasario 3, 1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visiems Aktoriams “Už Pini

gus Vesta Pati” BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Paskutines Užkvietimas i “L" Vakariene!Dailydės Paskelb«Streik? Paskutįis Ežkvie!imas j Ja"- *- T i -------------- minim Kvioimiii Kaliu

Rytoj, 4 d. vasario, įvyksta 75 centai ypatai. Tą pat die- 
LKSB šėrininkų suvažiavimas.: na, prie durų, bus 85 centai. 
Jis atsibus didžiulėje Grand ; Vien šokiams 35 centai. Tai 
Paradise Ballroom svetainėje,, labai pigūs palyginus su pa- 
318 Grand St., Brooklyn, N. • rengimo svarba. Gal. kas'pa

lo klaus, kodėl taip pigus? Tik 
todėl, kad “Laisvės” direkto- 

ir 
galėtų i 

dien-

Y. Suvažiavimo pradžia 
va], ryto.

Po suvažiavimo bus “Lais-; 
vės” vakarienė, koncertas ir! 
šokiai, šokiams grieš lietuviai 
muzikantai lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.' Vakarienė 
bus viena iš geriausių, mūsų 
gaąpadinės yra* . prityrusios, 
kaip gardžiai • ir tinkamai j 
maistą pagaminti. Koncertinė 
programa visada “Laisvės” 
parengimuose gera, ji bus ge
ra ir šiuom kartu. Dainuosi 
A. Višniauskas iš Bayonne; 
J. L. Kavaliauskaite, brookly- 
nietė; K. Menkeliuniutė; Aido 
Choro Merginų Sekstetas ir 
Vyrų Oktetas.
tu pas mus dalyvaus Marijona I 
Pranskaitė iš Lewiston,. Me., 
kuri per 6 metus lavinosi 
lijoje. Taigi, aišku, kad 
sų koncertinė programa 
viena iš geriausių.

Tikietai į vakarienę, šokius 
ir išgirsti šią koncertinę pro
gramą iškalno perkant tik

iriai nori, kad kiekvienas 
Į kiekviena darbininkai 
dalyvauti savo klasinio 
raščio parengime.

Ateikite visi ir visos.
veskite savd draugus ir 'kai
mynus, kurie pirmiaus nebu
vo “Laisvės” parengimuose!

! Padarykime mūsų dienraščio 
pramogą masine, kad kiekvie
nas ir kiekviena darbininkai ir 
mums pritarianti biznieriai bū- 

jtų mūsų parengime. Apart to, 
|kad čia galėsite pasišokti prie 
geros muzikos, išgirsite labai 
gerą koncertinę programą ir 

_ . , ‘ gausite puikia vakarienę, darIr pirmu kar-! ‘ , .. tK Įgalėsite pasimatyti su dauge
liu mūsų veikėjų.

Reikia pasakyti, kad, šiame 
“Laisvės” suvažiavime daly
vaus veįk visi žymūs mūsų’ va- 
jininkai, taigi galėsite su jais 
pasimatyti ir pasikalbėti. 
Taipgi bus daug kitų svečių. 
Rytoj pasimatysime!

D M. Š.

Atsi-

Dailydės paskelbė streiką 
Greenbaum Woodworking Co. 
fabrike. Streikui vadovauja 
Independend Carpenters uni
ja. Darbininkai paskelbė 
streiką numatydami, kad iš
naudotojas rengiasi uždaryti 
fabriką, sulaikyti darbus, kad 
suardžius darbininkų uniją. 
Visi dailydės darbininkai dir- 

| banti tąme fabrike . yra kvie
čiami susirinkti 138 E. 25 St., 
New Yorke ir iš ten bus siun
čiami darbininkai i pikietų li
nijas.

Kapitalistų Turtai Auga

Co. pelnė

miolių Kriaučių Balių

Dr
VALANDOS:

. J. S. MISEVIČIUS 12—2 p. p.
270 BERRY STREET 6—8 vakare

Tel. Evergreen 6-1660

I ta
rn Ci
bus

ĮVAIRIOS ŽINIOS
tuoti vyrai yra kaltinami, kad 
jie norėję jas pasivilioti. Kiek 
tame kaltinime yra teisybės, 
sunku pasakyti.

Gaukite “Daily Workeriui” 
Naujų Skaitytojų I Mirė Bedarbis Darbininkas

Bedarbis darbininkas priėjo 
prie tūlo J. E. Feeley ant 
Nassau ir Ann Sts. ir pąprašė 
10 centų, deį pasifandavojimo 
kambario. Feeley pastebėjo, 
kad žmogus vos laikosi ir nu-

Komunistų Partijos dienraš-j 
tiš “Daily Worker” paskelbė 
special) vajų del naujų skai- 
tytojiĮ. Už 50 centų gajima 
užsirašyti “Daily Worker)” ant 
cielo mėnesio laiko, kuris at
eis kiekvieną dieną. Arba už į vedė į policijos stotį, kad su- 
50 centų galit užsisakyti Įteiktų jam-prieglaudą ir mais- 
dienraštį ant keturių mėnesių jtq. Paaiškėjo, kad, žmogaus 
laiko,, kurio bus siunčiama tik vardas buvo Edward Weber, 

Platinkime gimęs Vokietijoje, bet jau Se
inai yra Jungtinių Valstijų pi- 
! liečiu. Greitai Weberiui pasi-

Valgyklų ir Viešbučių Darbi- i stotyje. Retai kurią dieną 
|New Yorke nenumiršta keli 
(bedarbiai ir benamiai darbi- 

Tūkstančiai valgyklų ir ninkai. Tai kapitalistinės 
viešbučių darbininkų paskelbę tvarkos aukos.
streiką išnaudotojams. Strei-! ---------------------
kieriai ir streikierkos energin-1 , , ,
gai pikietuoja aplinkui vieš- Džiaugiasi Nauju Karo Laivu 
bučius ir valgyklas, kur yra i ---------
streiklaužių. Kiekvieną dieną

rikas nuleido naują karo lai- 
i vą—naikintoją “Hull.” Jis
i buvo pradėtas budavoti kovo 
I mėnesį, 1933 metais. Laivas 
(turi 1,500 tonų įtalpos ir yra 
labai greitas. Jis turės 5 ka- 
nuoles su 5 colių gerklėmis 
prieš kitus laivus ir orlaivius 

. ir 8 torpedų išplukdymo >apa- 
i • • i- v- > a i ratus po 21 colį gerklėmis. Šio LWA Darbininkų Kovos Augai laivo išbudavojimas ir įrėngi-

- mas atsieis veik 5 milionai do
lerių. Kapitalistine- - spauda 
negaili atsigerėti’ karo laivu. 
Greitai bus nuleistas kitas to- 
kis pat karo1 laivas, kuris bus 
pavadintas “Dale.”

šeštadienių laida, 
dabar “Daily Worker)!

ninku Streikas Plečiasi

vis daugiau darbininkų išeina I Brook lyno karo lawyno fab Ir On »ii I m z\ i n Ir n mzv I n >
į streiką.

Streikieriams pavyko susek 
ti, kad darbų jieškojimo agen-| 
turą 1251—-6th Avė', jieško' 
streiklaužių. Streikieriai su
ruošė prie tos agentūros de
monstraciją, kurioje dalyvavo 
2,000 darbininkų.

i Prieš Išnaudotojus
j <", ; ! , l ••>...» II . '

'1,500 darbininkų dirbančių 
prie viešų valdžios darbų Dyk- 
era Parke paskelbė kovą. 
Pirmiaus jiems mokėjo $15.00 
algos') savaitę laiko. Paskui 
nukapojo algas iki $13^0 sa
vaitei, o dabar jie gavo tik po 
$11.2Qiį savaitę, neę.būk del 
lietaus negalėjo tiek darbo at
likti, . kaip - reikia. Darbinin
kai pareiškė didelį nepasiten
kinimą ir šaukia susirinkimą, 
kuriame išdirbs planus kovai 
už savo reikalus.

Paliko 52,297,220 Turto

Areštavo Aštuonis Vyrus
Yonkerse areštavo 8 vyrus 

ir kaltina suvedžiojime jaunų 
mergaičių. Apkaltinimus , iš
kėlė trys mergaitės, kurios ei
na j*mdkyklą. Tos mergaitės 
yra nuo IĮ iki 12 metų. Areš- ♦ 0 S r i »<’ “

A. P. Sloan, galva General 
Motors Čo., mirdamas paliko 
$2,297,220 pinigų. Kada Nehv 
Yorko bedarbiai darbininkai 
miršta iš bado, tai turčiai įš jų 
kruvino prakaito susikrovę 
milionų milionus pelnų. To
kia jau kapitalistinėj demo
kratijos “lygybė.”

Draugai, kurie turi roles, 
veikale “Už Pinigus Vesta Pa
ti”, dalyvaukite “Laisvės” sve
tainėj, trečiadienio vakare, 
vasario 7 d., 7:30 vai. Įvyks 
repeticijos.

Visi aktoriai būkite laiku,
, .1 v', . , , , . Ines, turėsime sulošti ši veikaląN e n a m i r s k i te draugai,! . , /

, . v7 . . vasario 11, So. Brooklyne.kriauciai, jauni ir suaugę ir 
taip Brooklyno darbininkiška 
publika, kad šeštadienį, vasa
rio 3 d. įvyksta Kriaučių Jau
nuolių Lygos vakarėlis. Pra
džia 6:30, tikietai 25c, “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St.

Mes tikimės, kad į ‘ 
vės” bendrovės šėrininkų 
valiavimą atvyks 
kolonijų draugai, 
čiame Brooklyno 
kaip pribus pas jus 
kad užkviestumėt

J. L. K.

Dramos Grupės Narių Atydai
VALANDOS:

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

VALANDOS:
r. JOHN WALUK 8—10 ryte

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 6-2112

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Visi Dramos Grupės nariai 
dalyvaukite “Laisvės” svetai
nėj, pirmadienio vakare, va
sario 5, 7:30 vai., nes įvyks 
svambus Dramos susirinkimas.

Dr. JOHN C. PETERS valandos:
J 4 j), p.

(PETRAUSKAS) / G—8 vakare
.r/iAi r- 1’1 a t • XT V * Antradieniais uždaryta150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. 1.

Tel. Rupuhlic 9-5964

Lais- 
su- 

iš tolimų 
Mes kvie-i 

draugus,; 
draugai, j 

dalyvauti
augščiau minėtam vakarėlyje, 
susipažinti su brooklyniškiais 
kriaučiais. Bus proga progra
mos pasiklausyti; ji prasidės 
9:30 vai. vakare. Dalyvaus 
rusų šokikų grupė,—vaikinai 
ir merginos. ., šoks klasiškus 
šokius; Aido Choro Merginų 
Sekstetas, daug apie sekstetą

Kada NewĮnerej]< rašyt, visi žino, kad 
darbininkai Merginų Sekstetas savo darbi-

gryno 
American 
$146,144. 
pasidarė 
Douglas 
$46,112.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas1 
Įvyks 5-tą dieną vasario, 8 vai. va-! 
kare. Laisvės svetainėje. Visi drau
gai dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
narių. Baltakis.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Standard Brands Inc. per
eitais metais pasidarė 
pelno $44,692,020. 
Arch
American Cicle Co. 
pelnų $1.699,315. . 
Aircraft Co. pelnė 
Tai tik keleto kompanijų, pel
nai 1933 metais. 
Yorko bedarbiai 
miršta badu, tai tuom kartu ninkiškomis dainomis patenki- 
turčiai kraunasi 
sius pelnus, 
jie ir jų spauda garbina šią 
išnaudojimo ir nelygybės tvar-

voi sau didžiau-' 
Aiškus dalykas,!

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Garsūs Sovietų Dainininkai 
Dalyvaus TDA Bazare

T ar pt a utinio Darbininkų 
Apsigynimo bazaras įvyks va
sario 21, 22, 23, 24 ir 25 die
nomis, Manhattan Lyceum, E. 
4th St., New Yorke. Tai Sbus 
vienas iš geriausių ir didžiau
sių bazarų. Jame bus visokių 
geriausių dalykų, ką atsilan
kiusieji galės pigiai nusipirkti. 
Prie to, bus gera koncertinė 
programa. ' 'Kiekvieną dieną 
dainuos darbininkų chorai, 
grieš muzikhntai ir bus kito
kių pamarginimų. Kas svar
biausiai, kad šiame bazare da
lyvaus A. Cibulski, vienas iš 
Sovietų Sąjungos garsiųjų dai
nininkų. Taipgi bus ir Sovie
tų dainininkė Rose Nany> ku
ri--dainuos juokingas dainas, j 
Taigi šis bazaras bus labai 
turtingas kiekiu įvairių daiktų 
ir galėsite išgirsti labai gerą 
koncertinę programą.

Darbininkų organizacijų ir 
jų t narių pareiga parinkti 
įvairių daiktų del Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
bazaro ir platinti tikietus. At
minkite, kad TDA yra viena 
iš mūsų svarbiųjų organizaci
jų, kuri gina politinius kali-; 
nius., Padarykime bazarą ma
siniu., Dalyvaukime visi. 

—t-------
Parengimas; Paramai Vokie

tijos Komunistų Partijos
Jungtinių Valstijų Komu.nis-. 

tų Partijos Centro Komitetas 
rengia koncertą ir balių para
mai Vokietijos Komunistų 
Partijos kovotojų prieš fašiz
mą. Parengimas įvyks nedė
lioję, 11 d. vasario, vakare, 
Bronx Coliseum svetainėje, šis 
parengimas turi būti vienas iš 
geriausių, nes jo visas pelnas 
yra t skiriamas kovotojams 
prieš fašizmą. Paremdami šį 
parengimą mes išreikšime sa
vo tarptautinį solidarumą su 
.Vokietijos darbininkais, kurie 
taip sunkiai kovoja prieš fa
šistus. ’ ■ \ •

didžiau-lna publiką. J. L. Kavaliaus- 
! kaitė, jau visiems gerai žino
ma, kuri jau per metų metus 
linksmina darbininkišką pub
liką savo maloniu balseliu, ji 
dainuos solo. Bus ir kalbėto
jas, vienas iš jaunuolių kriau
čių, pasakys trumpą,, bet sto
rą prakalbėlę, apie kriaučių 
padėtį. Taigi matote iš ap
garsinimo, kad bus puiki pro
grama. šokiams grieš lietu
vių muzikantų orkestrą, lietu
viškus ir amerikoniškus šo
kius. Tai atsilankę ne 
linksmai praleisite laiką, bet 
kartu ir paremsite Kriaučių 
Jaunuolių Lygą, savo atsilan
kymu suteiksite jaunuoliams 
didesnės energijos.

Bus užkandžių ir minkštų 
gėrimų.

Širdingai kviečia Komisija.

PARDAVIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA valgykla, Bar and 
Grill. Labai geroj vietoj, prie dirb

tuvių. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir gerą gyvenimą galima pada
ryti. Pardavimo priežastį sužinosite 
ant vietos, kreipkitės: 60 York St. 
kampas Adam St., Central Brooklyn, 
N. Y^ (26-30)

PARSIDUODA Cleaning ir Tailon- 
ing krautuvė už labai prieinamą 

kainą. Gerai išdirbta vieta per 10 
metų. Antrašas: 598 Forest Ave., 
arti Grove St., (Ridgewood) Brook
lyn, N.Y. (26-31)

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

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

tik

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

LITTLE THEATRE 562 Broad Street, Newark, N. J-
Šiandien Iki '6 vai. po pietų—30c., po 6 va). vakare-2-iOc.

Prasideda ' Subatom' Ir nedėliotu—40c

t . . ’ 4, Pulkus rusiškas paveikslas parodo didyjj" kazoku sukilėli yeikiant priež bagočliis 
biednųjų naudai.... Įsteigėjas Kazokų Respublikos 1670 metais.

Taipgi "SOVIETAI PARODOJE"—arti parodo kas dabar dedasi Sovietų Sąjungoj.,

*1

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦>

<♦>■

<i>

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio And

riaus KaČiargiaus. Jis paeina iš 
Lietuvos—Pašlovančio kaimo, Mika- 
liškio vals., Marihmpolės apskričio. 
Apie dvidešimts metų, kaip jis gyve
na Suvienytose Valstijose. Prašau 
jo paties atsišaukt, arba jei kas ži
not, kur jis gyvena, malonėkite man 
pranešt, už tai būsiu labai dėkingas. 
Kreipkitės sekamu antrašu: Jonas 
Kišys, 668 Queen St. W., Toronto, 
Ontario, Canada.

(29-30)

NEW YORK CITY
..Pajieškau gjminių, Malžinsko Ig

no, ir Elenos dukters Magdalenos. 
Girdėjau, kad gyvena Brooklyn, 
N. Y., turiu labai svarbų reikalą. 
Jei kas žinote, kur jie. gyvena, arba 
patys, meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu: J. K. Simons, 190 East 117th 
St. New York City. (28-30)

RADIO-SIANDIEN
WMCA—570 Kc

6:30 P. M.—Martin Orch.
6:45—Souer Orch.
7:45—Orchestrai/ Music
8:30—'Maxine Lash, Sohgs 

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

WEAF—-660 Kc
f>6:00 P. M.—Cugat Orch.

6:20—■Himber Orch.
8:00—Olsen Orch.
8:30—Variety Musicale 

10:00—-JRolfe Orch.; Men About
Town' Trio; 'Robert L. Ripley 

11:00—Ralph Kirbery, Songs 
11:05—Madriguera Or£h.

WOR—710 Kc
3:|5 P. M.—Byi-on Holiday, Sojjgs 
,3:30—Tąlk—Allan. Broms ;
3:45—Show Boat Boys

! 4:d0—Benekth the Skin—Dr. fr. I.
Strandhageh ' :

4t: 15—'Louise Bave, Soprano , > 
7:30—Little Symphony (Orch., Phil- 

, ' lip James, conductor 
9:00—Robbins Orch. ‘ 
9;45—Lane Orch.

10:15—John Kąlvin, Tenor

Į 10:30—Organ Recital
I 11:00—Weather Report 
11:01—Tremaine Orch. 
11:30—Martin Orch. 
12:00—Berger Orch.

WJZ—760 Kc
7:00 P. M.—John Herrick, Songs 
8:30—Canadian Concert
9:00—Mayor ' LaGuardia, Speaking 

at Dinner' of Real Estate Board 
of New York, Hotel Commodore

9:30—Duchin Orch.
10:00—Poldi Mildner, Piano 
10:30—Barn Dance < 
11:30—Whiteman Orch.
12:00—Denny Orch.

WNYC—810 Kc
4:15 P. M.—Tom Halligan, Tenor 
4:30—Bayonne Band
5:30—McCarthy Orch.

5:45—Carmen Josephy, Songs
6:00—Corinne O’Hare, Songs

WABC—860 Kc
9:00 P. ‘ M.—Philadelphia Studio 

Orch.
10:30—Opening of Hudson Theatre 

as Radio Playhouse; Artists 
From Opera, Stage, Screen and 
Radio

12:00—Portland Junior' Symphony 
Orch.

RADIO-SEKMADIENĮ
WEAF—660 Kc

P. —Mexican xjMariiriba Ty-10:30 J 
pyca Band; Hector de Lara, 
Baritone

2:45 P. M.—Muriel Wilson, Sopra
no;' Fred Hufsmith, Tenor; 
Concert1 Orch. * 1

3:00—Wayne king Orch.
4:80—Concert Orch.

, WOR-710Kc
1:00 P. M.—Perole String Quartet; 
' Carroll Ault, , Baritone i » 

6:45—Continental Interlude; Basil
RuysdaeV > Narrator

.8:00—Vera; Trridgky and Harold '

8:30—Choir Invisible
10:00—Opera Concert

į

<t>

<!>

<!>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

, Brooklyn, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

<♦)

<l>

<♦>

4

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. /. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
, nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Jan Peerce,

Arthur Ro-

Kc -

WJZ—760 Kc 
10:30 A. M.—Samovar Serenade 

12:30 P. M.—Symphony Orch.; Vio
la Philo, Soprano;
Tenor

6:00r—Symphony Orch.;
dzinski

WABC—860
3:00 P. M.—New York Philharmo

nic-Symphony; Arturo Toscani
ni, Conductor

6:00—-Renard OrcŲ.; Muriel Wilson, 
Soprano; Oliver Smith, Tenor

7:00—Ethel Waters,
Orch J j

8:30—Waring Orch. 
9:00—iNino Martini, 
( Opera Tenor

Songs; tDenny

Metropolitan 
■ < f » i '

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrintus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New . York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
TeĮephonas MEdallion 3-1328
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STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

‘BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:80 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1
, » nuo 6

NEDĖLIOMIS
Niio, 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

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

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE Už $250
Per vieną menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

Phone STagg 2-6497




