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KRISLAI
Mokslas, Drąsa ir Aukos.
Pirmas šūvis, v
Nepaliksime ant Popieros
Mūsų Menas ir Mūsų

Spėkos.
Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli! K

Sovietui Sąjungą ištiko didel 
lė nelaimė. žuvo jos trys 
mokslininkai drąsuoliai pa 
didvyriško žygio į nežinomas 
ir niekados pirmiau žmogau^ 
nelankytas erdves, kurios va
dinamos stratosfera. Ne spor4 
to bei garbės tikslais skrido j 
draugai Fedosenko, Vasenko 
ir Usinskin. Jie troško ati
dengti stratosferos paslaptis 
ir pridėti savo patyrimus prie 
vystymo mokslo.

! c»™ $290,000 «ž p»im yįsuOTiNI UŽPUOLIMAI ANT VIENNOS sJ*i K"«as
- vimą lurciaus Vokietijon DOUMERGUE BANDO SUDARYTI NAUJĄ KABINETĄ, KVIEČIA SOCIALISTUS GELBĖTI FRANCUOS KAP1TALIZMAAUSTRIJOS FAŠIZMO ĮSIGALĖJIMUI

Hitlerininkai Nužudė
Komunistę Redaktorių cialistus prisidėti prie nau- je.
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Sušalo 6 Darbininkai

RAGINA MOKINTIS IŠ SOVIETU SĄJUNGOSkitų mies-

CHICAGO, III. — Vasario

ŠVIESA” VISIEMS 
IŠSIUNTINĖTA

5 d. čionai 
darbininkų 

Dalyvavo

VIENNA, Austrija. — Dar 
taip nesenai visa Vienuos val- 

buvo socialistų rankose

d.,

Drg. B. 
dau- 

Ir gaus, 
rimtai tuo

fašizmą, ponai 
i darbininkus, kurie simpati- socialistai paduos ranką ko- 
zuoja socialistams. Juk be | alicinei valdžiai, kuri ruošia 

' darbininkų paramos valdžiai j dirvą fašizmo pergalei.

i nuoš. pelno už įvestus pinigus.
! Gi Pratt-Whitney kontrakto
riai 1929 metais pasidarė 100 I 
nuoš. pelno.

. Siūlo bendrą frontą ko-
’ jos valdžios. Mat, socialis- vai prieš fašL.ną. A odo, 

tų parama reikalinga, idant i kad vietoj dėtis su komunis- 
1v a apgavus ir laimėjus tuos tais prieš fašizmą, ponai

ST. PAUL, Minu.— Po 221 
dienų žmogvągiai 
riai) 
mer, 
baus 
ma,

Mokslo istorija užpildyta 
vardais drąsuolių. Bruno žu
vo ant laužo už mokslo skel
bimą,
gyvybę mokslo tiesos skelbi
mui. Kaęl nugalėti ligas ir 
epidemijas, kad ištirti jūras ir 
dausas, rąistus ir sausumas,! 
pasiaukojo didvyriai, moksli
ninkai.
ninkai įrašė savo vardus ko
votojų už mokslą didvyrių is
torijon.

DETROIT, Mich.— Komu-' 
nistų Partijos narių ir simpa- 
tikų susirinkimas * nutarė pa
siųsti pasveikinimą drg. Tos
teriui, partijos pirmininkui, 
kuris sugrįžo iš Sovietų Sąjun
gos.

cializmo širdis. Dar tik keli 
metai, kaip ta socialistų val
džia kraujuose paskandino 
Vienuos darbininkų sukilimą. 
Bet kas dabar šiame mieste? 
Dolfusso diktatūra, fašizmas. 
Tas fašizmas, kurį tiesioginiai 
pagimdė socialistai, dabar 
kerta jiems patiems be jokio 
pasigailėjimo.

Tik, 
šiandieną 

visoks kitoks 
plačiai išskėtęs 
tas pasakiškas i 
lengvai, siekti 
ir plačiai. Iš+

(kidnape-1 
paleido Edward G. Bre- j 
37 meti] amžiaus, stam- 
bankierio -sūnų. Sako- 

kad tėvas už paleidimą 
užmokėjo du šimtu tūkstančių 
dolerių. Valstijos ir federa- džia 
lė policija dabar pasileido ir buvo garsinamą, kaipo so- 

Galileo paaukojo savo: žmogvagiii jieškoti.

1 Jau Išleido du Bilionu 
Doleriu Veik tik Karui 

žuvę Sovietų moksli- ______
WASHINGTON. — Iš ši

tų metu finansinio budžeto 
Roosevelto valdžia jau išlei- 

Revoliucija taip pat yra! dus virš du bilionu dolerių, 
mokslas. Svarbiausias moks-| Dar turinti penkis bilionus 
las is jų. Jisai paliuosuos išleisti iki birželio 30 d. 
žmoniją nuo kapitalistinio jį 
barbarizmo ir išves ją į naują 
gyvenimą. Beveik tuo pačiu 
laiku, kaip nelaimėje žuvo 
Sovietų trys mokslininkai, nu
sileisdami iš stratosferos, Vo
kietijoj kruvinieji hitlerinin
kai nužudė keturis Vokietijos 
darbininkų klasės vadus, ko
vojusius už revoliuciją, 
mūsų klasės didvyriai, 
kovoje už mokslą naujo gyve
nimo tvėrimui. I

štai vasario 8 d. buvo val
džios padarytos visuotinos ab- 
lavos amt visų socialistų parti
jos įstaigų, buyeinių ir rašti
nių. Valdžia, užgrobė ir kon
fiskavo socialistų laikraštį 
“Arbeiter Zeitung” ii- visą na
mą. Policija sako, būk sočia- i 
listai buvę sudarę suokalbį nu
versti valdžią revoliucijos pa- 
gelbą, turėję prisikrovę revol
verių, bombų, kulkasvaidžių ir 
tt. Dolfusso valdžia iškėlė 
obalsį, kad būt išnaikinti visi 
“marksistai ir raudonieji.”

Apie hitlerininkų terorą 
, “Brown 

atspausdinta ant spe
cialiai plonos popieros, labai 
mažo formato ir slaptai ga
benama Vokietijon. Iki šiol 
tos. knygos jau įgabenta ir 
išplatinta 50,000 kopijų. Vo
kietijos darbininkai ištroš
kusiai ją gaudo ir skaito.

PARYŽIUS. — Doumer- bus sunku pravesti savo 
gue sušilęs stengiasi išgel- • programą.
bėti Francijos kapitalizma : Francijos Komunistų Par- 
nuo krizio. Sukilimai Uja šaukia darbininkus ir 

malšinti, e .uzio sąjgos|^ov^ prįeg fašizmą, kuris 
pasiliko. Jisai, bando suda-^ejįa gaiVą. Sako, kad ne
ryti kabinetą iš visų parti- rejpja laukti kol atsitiks 

į jų. Oficialiai užkvietė so- tas, kas atsitiko Vokietijo-

NUSLOPINO REVOLIUCIJA, 0 DABAR JAU
J ą | , p t . . .1 KALBA APIE REVOLIUCIJOS BŪTINUMĄ
ju į atstatymo fondo pinigų ei- c

na karo reikalams, prisiren
gimui pri& naujos skerdy
nės.

Socialistas Majoras 
prieš Bedarbiy Reikalus

BRIDGEPORT, Conn. — 
Šio miesto socialistas majo
ras ponas McLevy nukniau
kė bedarbių tarybos rezoliu
ciją, kuri buvo atsiųsta mie
sto tarybai, reikalaujanti, 
kad taryba užgintų kongre- 
san įneštą Bedarbių ir So- 
cialės Apdraudos Bilių. Tas 
socialistų lyderis nusistatęs 
prieš bedarbių tikrus rei
kalus.

MADRIDAS. — Ugnim 
ir kardu Ispanijos socialis
tai padėjo buržuazijai su
triuškinti kiekvieną revoliu? 
cinį judėjimą.- Jie oficia
liai buvo kapitalistinėje val
džioj ir padėjo buržuazijai. 
Bet dabar Ispanijoj Įsigalė
jo konservatoriai. Einama

Kontraktoriai Pasidarė 
90 ir 100 Nuoš. Pelno

prie fašizmo. Dabar socia
listų partijos šulas Prietro 
seime jau pareiškė, kad jo 
partija stoja “už revoliuci
ją nepaisant kaštų.” Par
davė revoliuciją, paskandi
no ją kraujuose, o dabar 
veidmainingai kalba už re-

STUTTGART, Vokietija. 
Tik dabar sužinota, 1__
gruodžio 20 d. fašistiniai, 
budeliai nužudė Komunistų 
Partijos laikraščio “Klass- 
enkampf” redaktorių drg. 
Fritz Raus. Tai buvo senas 
kovotojas, kuris nebijojo jo
kių pavojų ir visuomet sto
vėjo kovos fronte. Ir žuvo 
jis kovos lauke kruvinų fa
šistu rankose, v

Anglija Padės Vokietijai fašistas Prisipažino 
Nužudęs Darbininką

Kalbės Tas, Kuris Iš
trūko Iš Mirties Nasrų
Bostono apielinkėje važi

nės su maršrutu Norman 
Thibodeaux, jaunas negras, 
kuris stebėtinu būdu ištrū
ko iš linčininkų rankų, kuo
met šie manė, kad jis jau 
nužudytas, negyvas. Lietu-

v J PHILADELPHIA, Pa.—LONDONAS. — Kuomet: . .. , „ ’ A/r .Tr , . x............. i-- r v. Tapo sulaikvtas Frank Mof-Vokietijoj įsigalėjo fasiz-:. 1 . v. -1 • fašisto Smith desmemas, kuris savo iltis rodo | ’ ... ....• vO • . a,, i ranka, kuris prisipažino,pries Sovietų Sąjungą, An- , ..’ . _ 1 1 .... . . r . - i** kaa lis nušovė Long Islandghjos imperialistai pradžių-J J 6
go. ;
užsienio reikalų ministeris 
ponas Simon ir pareiškė, 
kad “negalima priešintis 
Vokietijos apsiginklavimui”, i 
Anglija tik nesutinkanti su

Kapitalistinėse šalyse moks-/ 
las supančiotas, suvaržytas! 
pakinkytas į progreso ir civi-j 
lizacijos naikinimo mašiną. 
Jis nebeneša pirmynžangos. 
Revoliucijos mokslas turės pa- 
liuosuoti ir šitą mokslą, atida
ryti duris jo plėtimui, vysty
mui į naujas augštumas. 
Sovietų Sąjungoje 
technikos ir 
mokslas gali 
sparnus, kaip 
aras, skristi 
aukštai, giliai
radimai, pagerinimai, patobuA 
linimai, naujų gamtos sekretų 
atidengimai neša naudą no 
saujalei parazitų, bet mili</ 
nams, visuomenei, draugijai !\

Nepaliksime ant popieros: 
rytinių valstijų lietuvių komu
nistų konferencijos tarimo pa
dvigubinti partijiečių skaičių 
iki gegužės 1 dienos. Tas 
obalsis turi virsti veikimo 
centru kiekvieno komunisto 
ir kiekvienos komunistų frak
cijos.

Konferencija įvyko- vasario 
3 d., o vasario 7 d. jau gautas 
laiškas iš Baltimorės, kad ten 
draugai gavo du nauju nariu 
į Komunistų Partiją,
rašo, kadu jie numato 
giau naujų narių, 
draugai, jeigu tik 
reikalu susirūpins.

Ką sako draugai
tų ? Kaip ruošiatės gyveniman 
pravesti tą konferencijos ta
rimą? Paimkite pavyzdį iš bal- 
timoriečių.

ALDLD žurnalas “švie
sa” išsiuntinėta visiems 
kuouų sekretoriams ir pa
vieniams nariams bei 
skaitytojams. Kur tik 
įvyks šį sekmadienį Ame
rikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
kuopų susirinkimai, nariai 
nueikite į juos ir gausite 
žurnalą “šviesą.” Jeigu 
kuopa riegautų, arba ne
pakankamai gautų žurna
lo, tai greitai praneškite į 
centrą.

D. M. šolomskas.

WASHINGTON.— Privatiš- 
ki kontraktoriai, kurie buda- 
vojo valdžiai karinius orlai
vius,. papirkdami valdininkus, 
krovė į kišenius nesvietiškus 

I pelnus. Pav., senato komisi- 
ija iškėlė aikštėn, kad Boeing 
! Airplane kompanijos kontrak- nv&ty
[toriai 1931 metais pasidarė 90 vjai darbininkai raginami kad jau

• dalyvauti jo prakalbose.
Kalbės šiose vietose: - 

Lawrence—vas.
Mayflower Hall.

Haverhill—vas. 13 d., Cal
vary Baptist Church svetai
nėje.

Worcester—vas. 15 d., 
Washburn Hall.

Providence—vas. 16, Odd
fellows Hall.

Boston—vas. 17 d., Dud
ley St. Opera House.

Lynn—vas. 21, Lynn Rus
sian Club svet.

BRUSSEL, Belgija.—Čio
nai gyvena ištremtas iš 
Franci jos tūlas Due De 
Guise, kuris pretenduoja Į 

i Francijos karaliaus sostą, 
i Jisai išleido manifestą į 
Francijos žmones ir ragina 
visas klases ir partijas sto- 

iti už monarchijos atstei- 
Igirną! . ■

NEW YORK, N. Y. — 
Dr. Kingsbury, vedėjas Mil- 
bank Memorial Fund, ragi- 

Kurie menininkai bandė pa- na Ameriką daug ko mokin
tis iš Sovietų Sąjungos. Jis 
pasmerkė tuos, kurie prie
šingi geriems sentikiams su 
darbininkų tėvyne. Ameri
ka turinti gauti dalį tų už
sakymų, kuriuos Sovietai

bėgti nuo revoliucinio darbi
ninkų judėjimo, netoli nubėgo. 
Sakoma, kad labai nepavydė
tinoj padėtyje atsidūrė daini
ninkai Butėnas ir Kriaučiūnas. 
Kadaise buvo artimi mūsų ju-

(Tąsa 5 pusi.)

padarys užsienyje. Žinoma, 
Dr. Kingsbury priešingas 
komunizmui, bet, girdi, So
vietų -“planinga ekonomija 
yra iššaukimas kapitalizmo 
į dvikovą”. Amerika netu
rinti užsimerkti nuo to, ką 
Sovietų Sąjunga' gali mums 
suteikti formoje “naujų so
cialių ir ekonominių idėjų.”

Pasikorė Kalėjime Žmogva- 
gis ir Gengsteris i

SIOUX FALLS, S. D__ čio-
nai kalėjime rastas pasikoręs 
Verne Sankey, pagarsėjęs 
žmogvagis ir razbaininkas. 
Jis buvo sulaikytas kelios die
nos atgal ir kaltinamas pavo
gime tūlo Boettcher, už kurį 
buvo užmokėta $60,000. Taip 
pat jis buvo nužiūrimas daly
vavime pavogime ir nužudy
me Lindbergų vaiko. Pasiko
rė savo kaklaraišiu, kurio at
imti nesusiprato kalėjimo sar
gai.

darbininką Anthony Fierro. 
Bet tuo laiku buvo suareš
tuotas darbininkas Terzani 
ir kaltinamas užmušime 

Į Fierro. Tik bendras darbi- 
Vokietijos a p s i ginklavimu ninkų fl'°'2taS la[m6jo ištel- 

smimą Terzani. Dabar, 
'matote, atsirado tikras žmo-

Valdžios taip vadinamos 
Darbo Tarybos New York 
valstijos skyrius džiaugiasi, 

šiemet vien tik 
New Yorko mieste jam pa
vykę likviduoti 181 streiką. 
Tas reiškia, kad valdžios ta
ryba padėjo darbdaviams 
tiek streikų sulaužyti 
vieną mėnesį.

BROOKLYN, N. Y. — Še- 
ši CWA darbininkai, kurie 
dirbo Marine Parke, taip 
sušalo, kad vienas mirė, o 
penki atsidūrė ligoninėj. 
Valdžios šnipai patupdyti 
ant stogo saugo, kad darbi
ninkai nepasitrauktų nuo 
darbo, idant susišildyti.

Už Bedarbių Apdraudę
OKLAHOMA CITY, Ok- 

la. — Vasario 
buvo didelė 
demonstracija.
virš trys tūkstančiai žmo
nių. Demonstracija reika
lavo įvedimo bedarbių ap
draudos, tęsimo CWA dar
bų ir pašalpos bedarbių šei
mynoms.

Bullitt su Savo Štabu 
Išvažiuoja Maskvon

WASHINGTON. — 
liam C. Bullitt, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius į So
vietų Sąjunga, išvažiuos 
Maskvon vasario 15 d. Jis 
jau turi sudaręs savo štabą. 
Maskvoje Amerikos valdžia 
savo ambasadai nurandavo- 
jus vieno buvusio aristokra
to namą, kuris randasi už 
mylios nuo miesto centro. 
Tai būsianti tik laikina am
basados buveinė.

;Reikalauja Didesnio 
Anglijos Apsiginklavimo

Dies Rilius Kongrese 
Prieš Ateivius

LONDONAS. — Konser
vatorių vadas Baldwin kal
bėjo parlamente ir pareiškė, 
kad nusiginklavimo pastan
gos susmuko ir kad Anglija 
turinti padidinti apsiginkla
vimą.

Kitas valdžios šulas ponas 
Churchill reikalavo, kad lai
vyno sutarties būtų tuoj aus 
atsižadėta ir pradėta būda
vot daugiau karo laivų, kad 
Anglija tuoj aus sustiprintų 
savo karines oro spėkas, su- 
nlobilizuotų pramonę karo 
reikalams ir tt.

Už Negru Teises ir prieš 
Linčiavimą

Nacionalis Komitetas del 
Gynimo Ateivių išleido atsi
šaukimą, kad iš naujo dar
bininkų organizacijos prote
stuotų prieš Dies Bilių, ku- j 3 d. buvo sušaukta bendro 
rį priėmė kongreso atstovų 
buto komisija ir greitu lai
ku bus perduotas kongresui. 
Tas bilius atkreiptas prieš 
ateivius. Protesto telegra
mas reikia siųsti preziden
tui Rooseveltui ir kongresui.

fronto konferencija kovai 
prieš linčiavimą ir už pa- 
liuosavimą Scottsboro jau
nuolių. Dalyvavo 100 dele
gatų nuo 45 organizacijų. 
Išrinktas komitetas iš 14 
nariu.
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įvyksta dienraščio “Laisvės” naudai va
karienė. Conri. draugai, vadinasi, išpil
dė mūsų pageidavimą, kurį mes pareiš
kėme prieš kiek laiko.

Tą paĄ daro ir Wilkes-Barres drau
gai, suruošdami “Laisvės” naudai vaka
rienę kitą sekmadienį, vasario mėn. 18 d.

Reikėtų tą pavyzdį pasekti Philadel- 
phijos, New Jersės ir Massachusetts val
stijų lietuviams darbininkams. Reikėtų 
suruošti dideli darbininkiški bankietai 
dienraščio naudai. Esame įsitikinę, jog 
darbininkai tokias pramogas parems vi
sur, jei tiktai patys rengėjai apsukriai ir 
nuosekliai darbuosis.

Brooklyne pereitą sekmadienį įvyku
sioj vakarienėj dalyvavo virš 1,000 dar
bininkų.

“Laisvės” b-vės metinis šėrininkų suva
žiavimas nutarė pravesti vajų,už įsigiji
mą naujo, automatiško preso pasekmin- 
gesniam spaudos darbo atlikimui ir tuo, 
žinoma, didesnei dienraščio paramai. Ten 
pat vietoje suvažiavę draugai sumetė 
apię, šimtą dolerių aukų tam tikslui.

Neabejojame, kąd parodytas entuziaz
mas suvažiavime išsilies ir į kolonijas ir 
iš ten gausime gerus atbalsius.

Reikia stiprinti dienraštis visais gali
mais būdais. Niekuomet jis nebuvo dar
bininkams taip renkalingas, kaip šiuo ka
pitalizmo krizio momentu.

Kaip Muilina Akis
Šiomis dienomis stambieji New Yorko 

buržuaziniai laikraščiai išspausdino pa
veikslą iš Vokietijos kalėjimo, kuriame 
sėdi Dimitrovas, Tanevas ir Popovas. Ka
meroje, kur jie sėdi, matosi stalas, ant 
jo laikraščių ir šachmatai. Kalėjimo ka
mera išrodo į puikų gyvenamąjį kamba
rį. Išrodo, kad tiems mūsų draugams fa
šistų kalėjime* gyventi reikia norėti.

Bet paklausykite, ką kalba užvakar į 
Ameriką atvykęs žymus anglas, lordas 
Marley, kuris kovoja prieš fašizmą. “Di
mitrovas atsiuntė pranešimą, kad tas pa
veikslas yra suklastuotas,” sako Marley. 
“Jie neturi jokių komfortų kalėjime. Jie 
gyvena betarpiško brutališkumo sąlygo-

leninistinęj teorijoj,, — teorijoj menše-
v . < i ; t <

vizmo ir ’social- demokratijos. šitos 
klaidos atidarė duris kontr-revoliucinei 
trockistų ideologijai, buožinei dešiniųjų 
ideologijai ir galėjo privesti partiją ir ša
lį prie pavojingiausių pasėkų. Tiktai toli
mas Stalino politinis numatymas ir jo kietu
mas užgarantavo šitų opozicijų sunaikini
mą, opozicijų, kurių tarpe buvo ir mano va
dovaujama, ir užtikrino mums didžiausią 
pasaulyj pergalę.
Pastarieji dešimts metų, kuriuos mes per

leidome be Lenino, buvo Stalino epocha, di-

džiausiu socializmo laimėjimų amžius.

Aišku, kongreso delegatai' rieima už 
gryną pinigą tų žmonių kalbų, kadangi 
jie ne kartą visą Komunistų Partiją ban
dė apgaudinėti. Buvusiems opozicionie
riams buvo pastebėta, kad jie turės įro
dyti darbais savo šitų žodžių teisingumą, 
kitaip jais Partija nepasitikės.

Turės jie gerokai pasidarbuoti, ščyrai 
ir atsidavusiai pasidarbuoti socialistinėje 
statyboje, kad įrodyti savo žodžių teisin
gumą

Austrijoj
Žinios skelbia, kad Dolfusso valdžia, 

kurią ilgai palaikė social-demokratų lyde
riai, pradėjo griežtą kovą su social-demo- 
kratais, kad juos pavarius palėpin. Ji 
užėmė social-demokratų kontroliuojamus 
namus ir dienraštį, social-demokratų or
ganą “Arbeiter Zeitung.”

Pradėta smarki ir griežta prieš social
demokratus kampanija, kuri veikiausiai 
tą partiją gali sunaikinti.

Įdomu tas, kad Dolfusso agentai, dary
dami ant social-demokratų puolimus, tei
sinasi, būk jie tai darą “išnaikinimui 
marksistų.” Girdi, Austrijos naziai įsi
dėjo į savo programą punktą už panaiki
nimą marksistų. Kad išmušti naziams 
pagrindą, tai pati Dolfusso valdžia pasi
ryžo juos išnaikinti!

Kaip žinia, Austrijos esamoji Dolfusso 
valdžia yra fašistinė, tiktai ji priešinga 
vienijimui Austrijos su Vokietija, už ką 
naziai griežtai stoja. Nepaisant jos bu
vimo fašistine, Austrijos social-demokra- 
tijo3 lyderiai ją rėmė, kaipo “mažesnį 
blogumą,” J

Austrijos Komunistų Partija jau senai 
padaryta nelegališka. Ji veikia palėpyj. 
Bet social-demokratija naudojosi pilna 
laisve.

Ilgą laiką Austrijos social-demokratija, 
vartodama “kairią” demagogiją, skelbė 
pasauliui niekus apie Viennos miestą, 
kaipo socialistinį, apie savotišką austrinį 
socializmo vykdymą šalyje. Bet tai vis 
buv!o tiktai akiu svietui dūmimas. Ne 
socializmą, bet fašizmą Austrijos social
demokratija auklėjo. Komunistų Parti
ja, ;delei visos eilės aplinkybių, Austrijoje 
buyo nedidelė.’ Mat, kairios social-de
mokratų frazės pajėgė palaikyti didžiu
mą darbininkų klasės social-fašistų įta
koje. I

Dabar Austrijos darbininkų klasė tu
rės; brangiai užmokėti už socialdemokra
tijos lyderių bjaurius žygius.

Šitaip! Naziai nunešė į kalinių kame
rą kelias knygas ir laikraščių kopijas, 
šachmatus ir dar kai ką, sudėjo ant sta
lo ir prie jo susodinę kalinius, nutraukė 
paveikslą, na, ir jį pasiuntė pasaulin, 
kad nubaltyti tuomi fašistų • nuožmų re
žimą.

Lordas Marley, kuris nėra komunistas, 
teisingai pasakė: “Išlikimas bulgarų pri
klauso daugiausiai nuo masinės opinijos 
Jungtinėse Valstijose ir Didžiojoj Brita
nijoj. Aš noriu matyti Vokietijos amba
sadą ir konsulatus apgultus komitetais. 
Aš noriu matyti tūkstančius telegramų 
pasiųstų į Vokietiją... Tik šitokiu.,būdu 
bus' galima išgelbėti šituos žmones (Di- 
mitrovą, Popovą ir Tanevą).”

Tai teisinga išvada, kurios neturi pa
miršti nei vienas J. V. darbininkas. Tūk
stančiai Vokietijos komunistų išžudyta, 
tūkstančiai jų tebesėdi kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose; tūkstančiai jų 
laukia mirties iš brutališkų fašistų ran
kų, jei pasaulio darbininkai, ypatingai 
Amerikos ir Anglijos, neateis su savo ma- 
sjniu spaudimu jiems į pagelbą.

Rytoj, t. y., vasario 11 Al., kaip 8 vai. 
vakare, Bronxo Coliseume, New Yorke, 
įvyks milžiniškas New Yorko darbininkų 
susirinkimas, kurį šaukia AJV. Komuni
stų Partijos Centro Komitetas. Bus kon
certinė programa ir prakalbos, kur d. 
Earl Browder aiškins esamą padėtį Vo
kietijoj. Visas vakaro pelnas skiriamas 
Vokietijos Komunistų Partijai herojiškai 
vedančiai kovas su kruvinuoju fašizmu.

Zinovjevas suKamenevu 
Aiškinasi

17-tam Visa-Sąj linginės Komunistų 
Partijos kongrese visi įvairių opozicijų 
vadai atsistojo prieš rinktiniausius SSSR 
proletariato geriausius darbuotojus ir pa
reiškė, ką jie dabar mano apie padėtį. 
Kalbėjo Bucharinas, Rykovas, Tomskis ir 
kt. dešiniojo sparno vadai; kalbėjo Zinov
jevas ir Kamenevas buvę trockistai, “kai
riojo” sparno lyderiai, ėjusieji tačiaus ir 
su dešiniaisiais, kad tuo būdu sudarius 
ryškesnę opoziciją ir uždavus partijai ir 
podraug visai proletarinei diktatūrai di
desnį smūgį.

Įdomiai kalbėjo pastarieji du, kurie 
keliais atvejais jau buvo pareiškę par
tijai ištikimybę ir vis ją sulaužę.

Aš padariau ne vieną klaidą, bet j t) eilę, 
sakė Zinovjevas. . . Aš prigaudinėjai! Kom
partiją,f motyvais frakcinių kovų. Partija 
pilnai teisinga, kuomet ji paskelbia reika
lingumą patikrinti tokius žmones, kaip aš, 
kad pamačius, ar toki žmonės taiso savo 
klaidas’ir išgyvendina jas.

Jei Partija nebūtų padariusi tokių aštrių 
antpuolių ant šitų klaidų, tai mūsų šalis 
šiandien rastųsi nelaimėje ir suirime, ir šis 
kongresas diskusuotų viską, bet ne reikalus 
Antrojo Penkerių Metų Plano.

Laimėjimas Partijos yra laimėjimas jos 
vado Stalino. Aš prižadu savo visą energi
ją įdėti į darbą už mūsų pergales, tad tuo 
būdu gal galėsiu atidirbti už tą žalą, kurią 
padariau savo prasižengimais Partijai.

Nurodęs Komunistų Partijos laimėji
mus, Kamenevas, Zįnovjevo bičiulis ir 
buvęs didelis Trockio rėmėjas, sakė:

Charakterizuodamas savo klaidas, kurias 
padariau pereitų septynerių metų bėgyje, 
turiu pasakyt, kad jos visos keri anti-

Bosai ir ‘Unijos Vadai 
prieš Darbininkus

CLEVELAND, Ohio.—White 
Motor Ko. darbininkai turi 
susitvėrę uniją A.D.F. Jau 
bus penktas mėnuo nuo susi- 
tvėrimo, darbininkai įstojimo 

j mokėjo po $2.50, o mėnesinės 
! po $1.00. Kompanija uniją 
jpripažino ir pasirašė, bet ko- 
įmitetas nieko neveikė; pir- 
'miaus sakt* tas patriotų unijos

_i komitetas, kad darbininkų al- 
;gos bus pakeltos sulig 1929 
■ m. skale, bet nieko nedaroma. 
I Tiktai tiek pagerino, kad šeš- 
jtadieniais ir sekmadieniais 
.nereikia dirbti; komitetas 
!Kompanijai pranešė, kad bus 

ma rašyt nei gaut visai lai-1 reikalaujama laikas ir pusė 
škų, o taipgi pasimatymai už ausčiau minėtas dienas, 
su giminėmis. Patekęs į
Šią grupę visai palaidoja-Į darbo savaitėje, turėsite dirbti 
mas kalėjimo sienose ir jo val- savaitėje, 
sveikata ardoma greitais i 
tempais.

Apart šių priemonių, fa
šistai griebiasi ir kitų prie
monių. Jie keletą draugų

Rev. Politkaliniu Padėtis Fašistu Lietuvoje
Kad sudaužyt augantį re

voliucinį judėjimą Lietuvoj 
ir jo priešakinį būrį LKP, 
fašistų valdžia vis smarkiau 
ir smarkiau didina reakciją, 
didina terorą prieš tą judė- ’ 
jimą ir pirmoje eilėje prieš 
to judėjimo vadovą Komu
nistų Partiją.

Sykiu su augančiu tero
ru “] 
fašistų kalėjimuos. Mat fa
šistams nepakanka uždary
mo vien revoliuciniu darbi
ninkų ir darbo valstiečių į 
kalėjimą, jiems dar rūpi tą

kitus). Fašistai beveik vi
sus rev. politkalinius pasky
rė į pirmą grupę. Ir gavo
si, kad jei seniau rev. polit
kaliniai pasivaikščiojimo

galima buvo vaikščioti po 
du po tris žmones ir kalbė
tis, tai įvedus šią sistemą ir 
paskyrus į pirmą grupę, su-

laisvėj” auga teroras iri lig kurios taisyklėmis pasi- patalpino i antrą grupę, ti-
vaikščiojimą sutrumpino iki 
pusės valandos ir vaikščio
jant neleidžia kalbėtis, rei
kia vaikščiot vienam paskui 
kitą per du žingsnius ir

kėdamiesi tuo suardyti rev. 
politkalinių vienybę. Mat 
šiai grupei duodamos šio
kios tokios privilegijos, 

j Duodamos geresnės kame-

Bet Kompanija paskelbė savo 
notose, kad vietoje 35 vai.

. Kompanija 
'sakosi gavusi leidimą iš Wa- 
Ishingtono ir dabar dirba po 
40 vai. savaitėj, o 
mitetas sako, kad 
liepė daryti.

Tūli darbininkai 
siiinkimuose stato 
unijos komitetui, kodėl nieko 
neveikiama link algų pakėli
mo. Tai pirmininkas įsako 

•tokius narius mest laukan. 
iTaip ir padaro." Kaip maty
tis, tai tas unijos komitetas 
gauna sau riebias algas iš na-

unijos ko- 
NRA taip

unijos su
ki ausinius

revoliucionierių nukankint, rankų kišenėse laikyt nega- ros, geresni drabužiai. I^ei- rių sumokėtų duoklių, tai kam 
arba jei nevisai nukankint, j Įima, nors žiema ir šalta, o ūžiama net gaut užsienio j jiems 
tai nors taip nukamuot, kad j pirštinių nėra. .................... v "

i jis išėjęs iš kalėjimo nebe-1 jeį seniau buvo galima 
tiktų revoliucinei kovai, i m.aisto gauti iš “laisvės”

, Tai viena, klausimo puse, j tiek, kiek kam atneša, tai 
j Kita gi-tai tame, kad pada-; dabar maisto gavimą suvar- 

ryti kalėjimą kuo baisesniu, i 0 nuteisti pirmus du nie
kad jo bijotų.. To jie siekia > nesiūs po sprendimo visai 
pirmiausia fiziniu revoliuci-1 negali maisto gaut. Įvedus 
nių politkalinių naikinimu. I ■ - -
Tai kankinimo, mušimo me ■ 
todas. j

Šį kankinimų metodą fa-1 kintife, 
šistai 
vartojo

i rūpintis algų pakėli- 
! laikraščiai ir žurnalai, lei-|mais- Juk tai kompanijos pa- 
ūžiama rašyt ir gaut kas palikai jaunus darbininkus 

savaite po vieną laišką.: jei^^ia. O tie jaunieji baisiai 
Duodami kas savaitė pasi- jstorojasi dirbti, kad daugiau 
matymai ir leidžiama ilgus I padaryti už senuosius darbi- 
plaukus nešioti. Bet šis fa-į cinkus. ~ 
šistų provokacinis trikas 
nepasisekė—nepavyko jiems 
suardyt rev. politkalinių 
vienybės.

Prie šio viso reikia pridė- 
! _ _ iti tuos pasityčiojimus, ku-

ypatingai smarkiai ĮŠomąją medžiagą, kad be Iriuos praktikuoja fašistai. 
1929-30-31 metais, kalėjimo administracijos ži- Tarp rev.

Tie revoliucinių politkalinių nios . negalėtų būt sunaudo- į patalpino iš 
mušimai, daužymai ypatin- tas nei šmotelis popieros ir žmogžudį Sabaliauską 
gai pasireikšdavo laike re-' 
voliuciniu švenčiu, v

šia sistema atėmė visas 
j nuosavias knygas, kad rev. 
I politkaliniai .negalėtų mo- 

, suregistravo visą ra-

Tai tas yra daroma 
kuomet sumažės 

darbas, kad senuosius paleisti, 
o jaunieji pasiliktų.

Vikšris.

HAZARD, Ky.—Specialė 
“grand” džiūrė išnešė ap
kaltinimą prieš septynis bal
tus chuliganus, kurie daly
vavo nulinČiavime negro 
Scott sausio 24 d. Bet tie 
apkaltinimai ir pasiliks ant 
popieros, nes pietinėse vals
tijose linčininkų dar nieka- 

i nėra nubaudę.

politkalinių jie 
proto išėjusį 

. . |.... ____ c _________SU
ikad rev. politkaliniai nega-; džiovos suėstais plaučiais, 

____ _______ ... Mušda- |lčtų susirašinėti be adminis- i kuris kvėpuodamas taip 
vo kančiais, vielų bizūnais gracijos žinios. Uždraudė už-į;
(nagaikomis), raktais, spar- -sienio laikraščių ir žurnalų; buvo girdėti. Arba kad ka- Apkaltinimai išduodami" tik
dydavo kojomis, daužydavo | gavimą. Sumažino laiškų! 
galvas į sieną, bjauriausiai i rašymą ir gavimą iki dvie

jų laiškų į mėnesį (seniau i 
galima buvo du sykiu į mė
nesį kiek nori rašyti ir gau
ti kiek ateina). Sumažino 
pasimatymus su1 giminėmis 
iki dviejų kartų į mėnesį i 
po. 15 minučių (seniau buvo 
2 kartu į savaitę), pasima
tymai per dvigubas grotas.

Bet to fašistams nepa- 
_____ Jie įvairiai sten- 
o__  ___  A______ _i prie

vo priversti, jei ne visi, tai rev< politkalinių, jie įvairiai 
bent dalinai, susilaikyti nuo stengiasi tas priekabes iš- 
šių priemonių. | provokuoti. Tai talpina rev.

Tuomet jie griebėsi kito'politkalinius tarp krimina- 
kankinimo būdo, kuriuo, listų, tarp išdavikų ir pro- 
kad ir lėčiau, bet tikrai g.a- vokatorių, tai iš pastarųjų 
įima nukankint revoliuci- ką nors patalpina tarp re
nius politkalinius kaip fizi- voliuciniu politkalinių, 
niai, taip ir dvasiniai. ' Tik tai daro su tikslu, kad iš- 
šiam tikslui jie ir įvedė šaukti konfliktą, kad rasti

tyčiodamiesi, kaip, liepdami 
žegnotis ir panašiai. Tais 
mušimais užmušė draugę 
Krastinaįtę ir drg. Laukai
tytę, apie 6 draugus išvarė 
iš proto, o daugelį taip su
žalojo, kad jie visam am
žiui liko invalidais, nekal
bant apie išdaužytus dan
tis ir tam panašiai. Bet del 
augančio pasipiktinimo dar- RanRa. ~ - - -
bo masių tarpe, fašistai bu-1 gįasį rasti priekabių

Jie

4 _ I UJUbU 1111C1
kriokė, kad visame kalėjime |jos nįekas

(Tasa 4-tam Pusi.) del svieto akių.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A R B IN IN K U 
SVEIKATA

Nerami Širdelė

Prašyčiau, kad patartumėt 
per “Laisvę” ir man. Man 
tankiai blogėja širdis, o ypač 
kai pavalgau. Esu' 29 metų 
vaikinas, nerūkau, mažai visai 
geriu svaiginančių gėrimų, 
sveriu 178 sv. Aš turiu labai 
prastus., nervus: greit išsigąs
tu,—tik kas biskį subraška

vus, pakrikdo ir iš lygsvaros 
išstumia visą organizmą. Ir, 
kas svarbiausia, tų lytinių pri
valumų, to skardaus gamtos 
yyksmo niekas kitas pavaduot 
negali, kaip tik pats meilės 
gyvenimas.

Dėl lytinio bado, dėl lytinio 
pusbadžiavimo i š s i rutulioja 
organizme visokių netvarku-

1932 metais taip vadinamą; priežastį bausti rev. polit- i Sprendžiu, 
progresyvinę’sistemą, sulig kalinį ir grūsti jį į bau-|jums- Drauge, 
kurios visi kaliniai suskir- ūžiamąją grupę. Na jie ir l^lks^1/ 
stomi j tris grupes. Pirmo-įgrūda. Jau įvairiuose kalė-i 
ji, kuųioj randasi didžiuma 
kalinių, antroji priviligiruo- 
tų kalinių grupė ir baudžia* 
moji grupė, ši sistema vi
su savo sunkumu buvo ir ma naudotis pridedamu mai_ 
yra nukreipta prieš revoliu- Lstu iš “laisvės,” negalima 
cinius politkalinius. i rūkyt, negalima knygomis 

Įvedus šią sistemą ypa-1 naudotis net iš kalėjimo bi- 
tingai pasunkėjo rev. polit- bliotekos, o duodamos vien 
kalinių padėtis ir jie atsi-1 religinio turinio knygos, 
dūrė blogesnėse sąlygose į biblija, maldaknygė ir pa- 
net už kriminalistus (plėši-| našus šlamštas, neleidžiama 
kus, žmogžudžius, vagius ir-skaityti laikraščių. Negali-

arbą iš užpakalio prakalbina, mų; neurastenijų, melancholi- 
kaip nematau, tai smarkiai nu- j y hipochondrijų.
sigąstu. ineurozų. ~

Atsakymas ; vietos šių
kad organiniai mas- f 
nieko tokio ne-TimtV knygų lyties 

į kaip D-ro Wm. J.
“Patarimai vyrams

jimuose yra po keletas higi’jeniškai, 
draugų įgrūsta į šią grupę.
O šioj grupėj padėtis visai 
nepakenčiama. Čia negali-

Jūsų svoris veikiau
sia yra pakankamas ir šiaip 
j Jūs, matyt, mokate

> kad nerūkot ir 
labai mažai svaigalų vartoja
te.

Bet d a yra vienas dalykas, ’

Perdaug čia užimtų 
klausimų nušvieti- 

Gaukite, Drauge, kokių 
klausimais. 
Robinsono: 
apie lyties

gyventi dalykus”; D-ro H. W. Longo:
“Sane sex life and sane sex 
living”; D-ro W. F. Robie: 
“The art of love.” “Sexual 
ethics.” Tūlas šių knygų ga- . . — . — y y • v

> 1S-
ir iš jų daug, daug 

ko išmoksite ir sutaupysite 
sau daug sveikatos ir ramy
bės.

Daug kam išsivysto didelis 
nervingumas, nesant tam tikrų 
organinių trūkumų. Dalykus 
ištyrus, pasirodo, kad dažnai 
nervingumo pamate yra lyties 
instinkto paneigimai.

jlabai svarbus, kurio negalima i lėtutė gauti per Laisvės 
užpečky užkišus laikyti. Tai. leistuvę. i 
yra lytinio gyvenimo būtenybė. 
Tiesa, Jūs čia tuo žvilgsniu 
nieko neužsiminėt, bet is viso 
galima spręsti, kad Jums yra 
lytinių trūkumų, .stoka norma
laus lytinio gyvenimo.

Stoka lytinių pasitenkinimų 
ir abelnai stoka artimų santi- 

jkių'su kita lytim ėste ėda ner-
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Krapšto Vyras Sau Pakaušį
Krapšto vyras sau pakaušį, 
Pats ir klausimą sau stato: 
Tas gi Rūzevelto aras 
Mūsų padėtį ar mato?

Rūzveltinis kabinetas,
NRA tas pramaniugas,
Vis aiškėja, vis tai matos—
Mūsų sprandui tik “lenciūgas.”

•
Ėjom parodas, klampojom, 
šaukėm “ura” melsvam ąrui, 
Nūdien—matom, pasivergę 
Mes pikčiau, negu kad carui.

—Bus jums darbo, bus ir duonos,— 
Sakė mums valdininkėliai.
Mes ir klausėm, patikėjom, 
Lygiai tiejie avinėliai.

Nūdien matom—darbo trūksta.
Vakar dirbom veik uždyką.
O skubėjom, o tik griebėm,— 
Darbas mums rankose nyko.

Ir sunyko... Jau pritrūkom.
Gaminių rinka pilnutė.
Gi gamintojams kišeniuos 
Vėjai pučia, kaip ir putę.

♦ * *
Krapšto vyras sau pakaušį, 
Pats į klausimus atsako: 
Bado žiotys atsivėrę, 
Skurdas mums visur ant tako.

Nėr ko mums geresnio laukti 
Nei už mėnesio, už kito.
-Mes jau žinom, mes jau matėm:— 
Dienos tik mūs priešui švito.

E, kad taip mes susitarę, 
Suktum sprandą melsvam arui, 
Kaip kad rusai darbininkai, 
Suko sprandą savo carui.

Juk tada ir mes galėtum,
Kaip kad rusai Dnieprostrojų, 
Susikūrti, pasitiekti
Sau skaistesnį j į rytojų.

Reiks kovoti? Baimė ima?— 
Na, ir ką gi pralaimėsim ?
Nekovosim, tai tik badui 
Didesnes aukas sudėsim.

Kovos kyla. Aukos krinta. . .
Turto—sandėliai pridėti.
Mums gi reikia susijungti, 
Ir kovoti, ir laimėti!
25-XII-33. St. Jasilionis.

Skubiai Bėga Gyvenimo Dienos
Ar dirsteli, drauguži mielas, 
Į praeitį savo?
Ar matai nors kiek naudingo
Darbo tavo,
Darbo, kurisai turėtų žymės
Mūsų kovose?
Taigi ar pasidarbavai, broli,
Savo dienose?
Skubiai bėga gyvenimo dienos,
Lyg vejas.
Taip greit šėlsta ir turčius
Niekadėjas.
Viesulingos gyvenimo dienos
Pilnos skausmų.
Jei pažvelgsi tu į skausmus,
Bus baugu.
Gyvenimas šiurkštus šių dienų

> šaukia mus
Už panaikinimą kapitalizmo
Kovon visus.
Neleiskime, broli, veltui laiko,
Bet dirbkime!
Nesiduokime save badu marinti,
Kovon sukilkime!
Dabar tasai laikas—juk turim
Mes jėgų:
Pakolei jauni esam, kovokim už
Panaikinimą vargų!
Juk nebus tada laikas kovoti,
Kai pasensim;
Kada negalėsime darbo dirbti, 
Kur pasidėsim?
Lyg kad nereikalingą popierą
Metam į gurbą,
Taip meta, senesnį žmogų ponai
I bado urvą.

.t Tūkstančiai šiandieną senelių
1 Baigia dienas

Baisiame varge; miršta badu jų 
Ne vienas.
Tad kovokime už mūsų gyvybę
Ir gyvent teises;
Revoliucijai mes paaukokime 
Spėkas visas.
Komunistų Partija šaukia mus
Per dienas L
Kovokime, draugai, už gyvybę 
Kiekvienas!
Tad laikas rimtai susirūpinti
Apie tai,
Nes mūsų gyvenimo dienos bėga, • 
Lyg vėjas, greitai.

J. J. Butkus.
Detroit.
11-30-33.

Laiškas Į Mūsą Chorus ir 
Dramos Kuopas

Su pradžia sekamos savaitės (vasario 
12 d.) iš,Meno Sąjungos Centro išsiun
čiame mūsij vienetams po porą naujų dai
nų ir laišką organizacijos reikalais. Dai
nos vadinasi “Pirmyn” ir “Komunaras.” 
šios dainos yra didelės—viena turi 4 pus
lapius, o kita be biskio penkis. Jų kaina 
bus po 10 centų.

Chorai turėtų jas greitai pastudijuoti ir 
traukti iš centro dainavimui, mokinimui- 
si. Nelaukite, kad dainos pasentų.

* ❖ *
Laiškas yra Meno Sąjungos organiza

ciniais reikalais. Kai kurie draugai dar 
neprisiuntė į Meno Sąjungos Centrą sa
vo choro naujos valdybos adresus, tai la
bai bloga. Tad, jei negausite siuntinių, 
jei jie dar nueis pas seną valdybą ir ne
bus priduoti,# tai, pirmiausia nauja val
dyba, kreipkitės į senąją valdybą ir gau
kite siuntinius, kurie priklauso jūsų cho
rui.

* * *
Negana to, jei ir valdyba nepastebės 

ir nepriduos siuntinius ir laišką susirin
kimui, tai patys choro nariai, kurie pa
stebėsite šį rašinį, klauskite, reikalauki
te, kad laiškas būtų skaitomas ir svars
tomas susirinkime. Jei nėra greit susi
rinkimo, tai galima atlikti pamokose.

Su laišku išsiųsta tam tikra blanka 
del valdybos adresų ir narių skaičiaus. 
Ta blanka reikia išpildyti ir grąžinti 
centram Ir prie šio mes raginame visus 
draugus it drauges. Atlikime organiza
cinius reikalus pirmiausia.

* * *
Artinasi Meno Sąjungos suvažiavimas, 

kuris įvyks sykiu su LDS suvažiavimu. 
Todėl mums reikia gerai prisirengti. 
Centras turi būt gerai informuotas apie, 
mūsų organizaciją.

V. Bovinas,
A.L.P.M.S. Sekretorius.

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Streiką Kovą Laukuose
Štai kompanijos Abitibi 
Jau miškų vergai sujudo. 
Ne, jau jieji nebetyli— 
Urmu jie streikuot suskubo.
Varguoliai įvairių tautų, 
Daugumoj francūzai darbininkai, 
Visi, kaip vienas, jie kartu 
Pasisakė nebedirbsią dykai.
Paskelbė streiką, iš miško išėjo, 
Nepaisydami nei blogo oro, 
Nei sniego, nei sukūrių, vėjo, 
Nei milionieriaus besočio noro.
Ir grūmės jie kovos lauke, 
Pilni energijos, pasiryžimo, 
Nes buvo jų viltis tokia,— 
Kad bus laimėtojais, jie tikrai žino.
Nes Lumber Workers’ Union 
Vargšams rimtai vadovauja— 
Juos iššaukė žūt-būtinėn kovon 
Prieš piktų engėjų gaują.
Ginkluotos gaujos tuoj sukruto 
Prieš būrius darbo vergų 
Ir jiešmą į juosius atsuko 
Naudai grobikų-vilkų.
Bet vargdieniai to nebijo,
Nes jiems jau žinomos šios gaujos;
Jas šalin todėl nuvijo,— 
Ir kyla vėl idėjos naujos!

Miškų Darbininkas.

LAISVI 
__________į < r . . ? j________ . _

Meniškos Nuotrupos

Kipras Petrauskas su Rusais 
t

Vienatinis geriausias Lietuvos artistas, Kip
ras Petrauskas, kuris yra operos dainininkas, 
dabar jau Italijoj, Milane. Tenais jisai gas
troliuoja su rusų opera. Laikraščiai jį labai 
giria, kaipo artistą, menininką.

Tačiaus tai jau parodo, kaip Lietuvos meno 
dirva prie fašistų yra labai siaura. Jei jau 
geriausias artistas negali savoj operoj išsilai
kyti ir iš jos gyventi, tai parodo, kaip Lietu
vos menas yra menkas, suskurdęs.

Naujasnio nieko iš jo negalima nei tikėtis. 
Sena tvarka, senas ir jos menas. Jisai ne au
ga, bet džiūsta. .;

( . ----- 1----------------------

Kas Yra Teatras? 1
Daugelis, mūsų draugų, ir jau gerai pasila- 

vinusių, rašo: “Bus teatras ir šokiai,” “loš 
teatrą,” “mūsų organizacijos rengia teatrą.”

Ką reiškia žodis “teatras”? Teatras, tai 
vieta, kur veikalai vaidinama. Teatras, tai na
mas, budinkas, padarytas vaidinimui, turįs es
tradą.

Todėl negalima sakyti “loš teatrą.” "‘Reikia 
sakyti: loš veikalą, komediją, dramą, tragedi
ją, farsą ir tt. Trumpoje formoje mes dažnai 
galime panaudoti vieton “teatras,” žodį veika
las. Nepaisant, kokį veikalą mes vaidinsime 
(tragediją, komediją, dramą), tai kiekvieną 
galime pavadinti veikalu arba scenos veikalu.

Taip ir yra. Scenai parašytas veikalas nie
ku būdu nėra teatras, bet tik veikalas, raši
nėlis, kūrinėlis, kurį mes vaidiname teatre, na
me, svetainėje.

New Yorko Apielinkei
Vasario 18 d. Darbininkų Teatro Lyga ren- 

J gia teatro iškilmę prisirengimui prie naciona- 
■ lio teatro kontesto. šios teatro iškilmės 

(lenktynės) įvyks labai geroje svetainėje, 
New School, 66 W. 12th St., New York City. 
Visiems verta dalyvauti šiose iškilmėse, nes

i čia dalyvaus daug teatro grupių. '
Paskiaus, po šiam parengimui, bus skiria- i 

ma grupės, kurios dalyvaus nacionalėse iškil
mėse, kurios įvyks Chicagoje, balandžio mė
nesį.

Taip pat tuo laiku įvyks Darbininkų Teat
ro Lygos suvažiavimas. Į šį suvažiavimą turi 
siųsti delegatus kiekviena teatro grupė, kuri 
tik gali. Kiekviena grupė gali siųsti po 'du 
delegatu.

Vaidina Mūsų Naujus Veikalus
Pabaigoje pereitų metų Meno Sąjunga iš

leido kelis naujus veikalus. Tų veikalų žy
miausi yra “Pradžia” ir “Moteris Gatvėje.” 
“Pradžia” bus vaidinama Detroite. Veikalas 
didelis, kaip kurios kolonijos atidėjo iki se
kančio sezono šį veikalą vaidinti.

Veikalas “Moteris Gatvėje” daug lengves
nis vaidinimui. Jame kai kurios rolės yra 
visai trumpos, tai tie patys mėgėjai gali paim
ti ir po dvi roles.

“Moteris Gatvėje” jau bus vaidinama Wor- 
cesteryj, Montelloj, Glevelande, Brooklyne ir 
kitur, šis veikalas ir taikytas, kad būtų ne
sunku suvaidinti.

Savikritikas.

ALPMS CENTRO BIURO IR APS- 
. KRIčIO KOMITETO POSĖDIS

Vasario 18 d., 10 vai. ryte, “Laisvės" 
name, įvyks Meno Sąjungos Centro Biu
ro posėdis. Prie šio posėdžio yra šaukia
ma ir New Yorko apielinkės Meno Sąjun
gos Apskričių (III') komiteto nariai. To
dėl, draugai, prisirengkite. šiam posė
džiui. Mes turime daugybę reikalą, ku
rie reikia aptarti ir išrišti. Visi truėsite 
dalyvauti. Pasižymėkite tą dieną meno 
reikalams.

V. BOVINAS, Sekrt.

“New Theatre”—Dramos Žurnalas
Vasario mėnesio “New Theatre” jau išėjo iš 

spaudos. Seniaus šis laikraštis eidavo neregu- 
liariškai ir nebuvo spausdintas, tai buvo sun- 
kiaus ir platinti. Dabar tos kliūtys nugalė
tos—žurnalas išeina gražiai apdirbtas ir spaus
dintas. Visi mūsų chorai ir dramos grupės 
turi parsitraukti ir platinti šį žurnalą. Jame 
yra daugybė medžiagos, kuri gelbės mūsų 
veikėjams teatro auklėjimui.

Šiame (vasario) numeryje telpa teatro per
žvalga 1934 metų, “Masiniai Šokiai Sovietų 
Sąjungoje,” “Community house drama,” “Na- 
cionalė teatro iškilmė”, “Sutikite Teatro Są
jungą,” “Prospektai Amerikos Teatrui,” 
“Maskvos scenos,” “Scenos peržvalga,” ‘šo
kiai,” paskiaus judžių peržvalga ir kiti smul
kesni dalykai.

Reikia skleisti šis žurnalas tarpe jaunimo. 
Jame yra labai daug medžiagos ir draugams, 
kurie yra veikalų režicieriai. Kitame numery
je bus pradėta spausdinti straipsniai apie sce
nos techniką ir kiti labai pamokinanti straips-

niai. * . * 1 * !
šiame žurnale rašo toki teatro veikėjai ir 

dramaturgai, kaip Paul Sifton (dramaturgas), 
J. Freeman (literatas), John Dos Passos (li
teratas), Leon Bloch, Jennie Held ir daugelis 
kitų.

Pavieniai numeriai parsiduoda po 10 c. 
Imant bunduliais, po daugiau, duoda nuošimtį.

V. Bovinas.

HUDSON, MASS.

Menas ir Sportas Mūsą Judėjime

Mūsų judėjime menas vaidina labai svar
bią rolę. Veik nuo tų laikų, kaip tik pradėjo 
atsirasti darbininkų sąmoningas judėjimas, 
prasidėjo ir meno judėjimas—organizavosi 
chorai, pradėjo dainuoti dainas ir vaidinti 
operetes. Taip pat prasidėjo poezija, litera
tūra, tvėrėsi teatro (vaidintojų) grupės ir 
kuopelės.

šią praeitį mūsų judėjimo sudarė lietuviai 
darbininkai ateiviai. * šie ateiviai nežinojo 
sporto. Jų kilmė nebuvo surišta su sportu, nes 
Lietuvos liaudis taip pat nežinojo sporto. Ta
čiaus lietuviai darbininkai atsivežė dainas. 
Todėl menas pas juos greičiau '’prilipo.
Judėjimas Keičiasi—Keičiasi ir Metodai

Pasikalbėjimas Su Airiu 
Kunigu

čia gyvena draugė E. Zana- 
vienė, kuri priklauso darbinin
kų organizacijose, o gyvenimą 
daro iš menko savo biznelio. 
Jinai turi savo motiną, kuri 
dar yra dievota, katalikė. Da
bartiniu laiku, kuomet motina 
susirgo, tai ją pradėjo lankyti 
visokį juodi agentai. Atsilankė 
ir airių kunigas ir manė pasi
pinigauti. Tačiaus ši darbinin
kė tinkamai kunigą atmušė.

Kunigas atėjo į namus, ap
sidairė, pamatė, kad stuboje nė
ra kristaus paveikslų ir pradė
jo klausinėti, kur kiti šeimynos 
nariai. Tuo tarpu atėjo Zana- 
vienė ir motina pasakė, kad čia 
mano duktė ir anūkė įėjo.

Paskiaus prasidėjo pasikalbė
jimas. Kunigas klausė Zana- 
vienę:

Kuomet mūsų judėjimas pradėjo keistis ir 
pradeda į jį įsilieti daugiau jaunimo,—jauni
mo, kuris Amerikoje gimęs ir augęs, tai tas 
jaunimas su savim jau atsineša ir savo pri
gimtį—sportą.

Amerikoje sportas yra komercionizuotas, 
naudojamas pelnui, šios sistemos palaikyn^ii, 
tačiaus sportas Čia yra plačiai išvystytas, čia 
yr kliubai, organizacijos ir kai kurie turtingi 
žmonės sportą auklėja ir finansiniai remia.

Todėl ir mes, įtraukdami jaunimo į mūsų 
judėjimą,, jau turime sporto klausimą, jį pa
laikome ir plečiame. Tačiaus šis judėjimas 
pas mus labai naujas, šioje srityje mes ga
lime padaryti daug klaidų. Mano manymu, 
pas, mus reiškiasi kaip kur perdidelis išstoji
mas, išėjimas į kraštutenybes. Jaunuolių 
Centro Komitetas jau veda kampaniją už 
siuntimą dviejų sportininkų į sporto Sparta- 
kijadą. Jau reikia kelti didelė suma pinigų. 
Kitaip sakant,, reikia apleisti meno drabas, o 
auklėti sportas, kad galėjus pasiųsti sporti
ninkai į Sovietų Sąjungą, kur įvyks Sparta- 
kijada. Jaunuolių centro darbuotė nukreipta 
sporto auklėjimui.

Meno ir Sporto Esmine Reikšmė
Jei mes analizuosime meną ir sportą iš es

mės, tai surasime ve kokius palyginimus: Me
nas lavina ir vysto žmogaus protinį, dvasinį, 
idėjinį Supratimą,—tai protinė žmogaus kul
tūra. Sportas—lavinimas, vystymas, gražini
mas' žmogaus kūno,—tai fizikinė žmogaus kul
tūra.

žmogui, jaunimui reikalinga menas, reika
linga ir sportas, kūno vystymas. Rusijoj veik 
visai nebuvo sporto, kol tenais viešpatavo ca
rizmas. Dabar Sovietų Sąjungoj labai greitai 
sportas iškilo. Jisai naudojama darbo greiti- 
nimui, šalies gynimui ir vystymui darbinin
kų fizikinės kultūros. Sovietų Sąjungos dar
bininkai turi sportui parkus, laukus, upes, 
kalnus, miesto piečius ir svetaines. Pati val
džia teikia darbininkams šias sporto priemo
nes.

Amerikoj šios visos priemonės, kurias tik 
ką minėjome, yra buržuazijos, kapitalistų ran
kose. Sovietuose sportas naudojama būda
vo jimui socializmo. Amerikoj sportas naudo
jamas palaikymui kapitalizmo.

Sportas Savaimi Nėra Propaganda
Mūsų draugai jaunuoliai Spartakijados 

garsinimuose deda Sovietų Sąjungos dviejų 
merginų paveikslėlį, kurios lenktyniuoja luo
teliu. Tai gražus dalykėlis. Bet Amerikoj 
darbininkų sporto organizacijoms šios priemo
nės veik negalimos. Tokios priemonės, kur 
reikalaujama laiveliai, parkai, kliubai, polo
(arklių lenktynės) Amerikoj yra rankose ka
pitalistų.
" Jei imsime šias sporto sritis, būtent: bas

ketball, plaukimas, bėgimas, šokimas, 
tenisas, šliaužimas, čiuožimas ir dauge
lis kitų,—yra naudojama Sovietų Sąjungoje. 
Tokį sportą naudoja ir mūsų klasiniai sąmo
ningi jaunuoliai. Bet tokį sportą naudoja ir 
buržuazija, kapitalistai. Kodėl? Todėl, kad 
savaimi šiose sporto rūšyse jokios idėjinės 
propagandos nėra. Idėjinių skirtumų negali
ma užčiuopti pačiame sporte. Sportas pats 
savaimi jaunuolius nešviečia. Juk plaukimo, 
bėgimo mokslas komunistų ir kapitalistų bus 
tas pats.

Tačiaus kuomet mes imame meną, tai jau 
gauname visai kitą dalyką. Sakysime, rašome 
dainą, pasaką. Iš paviršio matysime, kad ko
munistas ir buržujus parašė po eiles, dainą, 
pasaką. Bet čia jau rasime, kad komunisto 
daina bus revoliucinė, o buržujaus daina bus 
buržuazinė, čia pasireiškia idėjiniai skirtu
mai. Parašyti revoliucinę dainą, apysaką, 
veikalą reikalinga klasinio susipratimo, pro
tavimo, idėjinio nusistatymo. To negali pa
daryti bile kas, atėjęs iš svetimo svieto. Pir-

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)

Kun.—Ar esi katalikė?
Žana.—Buvau katalikė, bet ne 

šiandien.
/ Kun.—Ar eini į bažnyčią?

Žana.—Ne tik kad aš neinu, 
mano duktė neina,, bet ir kitus 
raginu, kad neitų. Jei kurie 
eina, tai tų žmonių yra nesu-

i pratimas.
Kun.—Tai reiškia, kad tu ne

tiki į dievą?
Žana.—Taip, aš netikiu į die

vą ir nei į velnią.
Kun.—Tai del ko tavo sena 

motina tiki į dievą?
Žana.—Todėl jinai tiki, kad 

mažai supranta ir daugiau jau 
nepajėgia suprasti.

Kun.—Taip, tai tavo vyras 
mirė du metai atgal ir likosi 
palaidotas be jokių bažnytinių 
ceremonijų?

Žana.—Taip, mano vyras mi
rė ir likosi palaidotas laisvai. 
Aš kada mirsiu, tai ir mane 
turės palaidoti laisvai.

Kun. — O kur jūs eisite po 
mirties?

Žana.—Ten, kur ir kiti mirę
I žmonėą. eina—žemėn.

Kun. — 0 kur jūsų dūšia eis?
Žana.—Ar tamsta nežinai, 

kas yra dūšia? Kaip tik žmo
gus numiršta, kuomet sustoja jo 
širdis plakus ir išeina paskuti-** 
nis kvapas, tai ir po dūšiai.

Kun. Tai tu bolševike, kad 
nieko nebijai ir niekam netiki?

Žana.—žinoma, aš bolševike 
nuo galvos iki kojų. Aš nene
šiau ir nenešiu kunigams cen
tus. Aš netikiu kunigų išmis- 
lytam dievui, iš kurio jie daro 
gerą gyvenimą.

Kun.—Tai kur tu dirbi?
Žana.—Aš niekur nedirbu, 

bet turiu mažą biznelį, iš kurio 
šiaip taip skursdama gyvenu. 
Dirbu nuo tamsos iki vėlam lai
kui.

Paskiaus kunigas klausinėjo, 
kad jam parodytų jinai savo biz- - 
nį. Vėliaus, kuomet parodė, > 
tai kunigas pareiškė, kad jinai 
gerai gyvenanti, tai jau galėtų 
paaukauti penkinę bažnyčiai.

Tačiaus ši darbininkė mote
ris pasakė, kad jinai nedavė ir 

'neduos kunigams. Jinai remia
darbininkų judėjimą, o ne ku- t 

i nigų.
Tai reiškia, kad yra darbinin- 

Ikų, kurie laiko ir ąįokius to
kius biznelius, bet gerai gali 
išlaikyti savo darbininkišką nu- * 
sistatymą. Jei rastųsi dar dau
giau tokių darbininkių ir dar
bininkų, kurie neremtų tuos 
dykaduonius, tai jie mažiau ir 
darbininkus išnaudotų.

Buvęs H'udsonietis ’ ’

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvšro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte
- ■: n. i
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pasiryžimą. Org. F. K.
Kazys.
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MENO SKYRIAUS DALIS
Menas ir Sportas Mūšy Judėjime
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Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

B

Tai Lietuvių Valgykla

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

J. Grcb- 
Detroit,

Sekr. 
(35-96)

s

^nusikalsta, tai 
d/i, jei nusikal

tai būva pri- 
ir netekę

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

sporte skirtumo nėra.
mūsų jaunimo organizavimas turi 
koncentruotis ant kultūrinio darbo,

Draugai ir
, nes 

aptarti.

šeštad., Vasario 10, 1934

“Džiaukis, kad randiesi Lie-

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 12-tą dieną vasario, drau
gų Klimų namuose. Visi dalyvau- ,

LINDEN, N. J.
135 kp. susirinkimas įvyks 

va-
namuose, 

Visi nariai būtinai

Labdarybės Globoje
---- ------- — Rašo SIMANOKS -................ ...........

tų rasti iš ilgesnio laiko • 
prasėdėjusių bent desėtkas 
sveikų. Medicinos pagelba 12-t5 dieną vasario, 7 vai. vakare 
Visai bloga. Jei kas kreipia- draugės malonėkite atsilankyti, 

turim labai svarbių dalykų 
Atsiveskite ir naujų narių.

J. Rudzinskas,

SPeKOS:

3

3

3 
3
3

3
3

Visi delega- 
konfercncijoj, 
gynimui neg- 
pricš faŠisti-

S. M.
(34-35)

i LDS
I 14-tą dieną vasario, 7:30 vai. 
kare, draugo Kardausko 
201 W. 16th St. 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra svarbių reikalų atparti. Taip 
pat atsiveskite ir naujų draugų ar
ba

WORCESTER, MASS.
Amerikos Darb. Choras rengia 

bankietą su muzikališka programa, 
11-tą dieną vasario, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St., G-tą vai. vaka
re. JŽanga tik 25c. K riečiam visus 
ir visas dalyvauti ir paremti šią nau
jai susitverusią dailės organizaciją.

Rengėjai.
(34-35)

(Tąsa)
Pilypas už tai jam padėkojo. Surūkius 

po porą papirosų prasidėjo rengtis pa
maldoms. Pora vyrų vaikščioja ir šau
kia tuos, kurie pirmu sykiu yra atėję. 
Airis paliepė (Pilypui prie jų prieiti. Pily
pui priėjus, jį nuvedė visai prie “alto
riaus” (salaveišiai tą estradą vadina al
torium, kuomet pamaldos eina). Kaip 
tik 7 valanda, ant estrados užsirito žilas 
senis ir sučirškė: “Gerą vakarą visiems.” 
Keli balsai atsakė: “Gerą vakarą”, o iš 
toliau sėdinčiųjų pasigirdo keletas 
“Bū-ū.”

Vėliaus Pilypas sužinojo, kad tas senis 
—pavardė Stanyon—yra salaveišių dva
sinis vadovas (chaplain), atkaklus darbi
ninkų priešas, šnipas ir išdavikas; už tai 
įnamiuose jis turi tik saujelę pritarėjų 
ir tai tik papirktų. Seniui pasirodžius, 
durys visose pusėse sučirškėjo—vyrai jas 
uždarinėjo. Per pamaldų laiką nei įeit, 
nei išeit negalima.
' “Mes čia susirinkę pradėsime garbinti 
dievą, kaip mes geriausiai galim’/, pareiš
kė senis.

“Dabar užgiedokime visiems žinomą 
giesmę,” ir užtraukė lydint pianu:

Jis atsiunčia juostą, '
Tą laumės juostą.
Jis atsiunčia juostą su lietum

Jis atsiunčia šviesą,
Tą saulės šviesą.
Jis atsiunčia šviesą, kur tamsu.

* Jis pats taktą mušė ir rėkė, kaip asilas, 
bet tik keli balsai jam padėjo. Neužga
nėdintas, kad tik tiek mažai ima dalyvu- 
mą giedojime, šaukia giedoti,—negieda; 
šaukia švilpauti gaidą. Bet ir nešvilpau
ja. Tuomet pastebėjo: “A-a. Jūs per
daug vakarienės privalgę.”
; Ta pastaba ištraukė tokį didelį “bu-u- 

u”’ kad giedojimas paliko tik kaip nykš
tukas. Užžiūrėtojai puolasi sumatyti, ku
rie baubė, bet kur jie supras. Atrodo, 
kad visi baubė.
• Paėmęs giesmių knygą, senis paliepė 
visiems atsiversti giesmę 163 numeriu. 
Pilypas, paėmęs knygą, surado giesmę po 
tuo numeriu, užvardintą: “Papasakok 
man seną pasaką apie Jėzų ir jo meilę.” 
Pažiūrėjęs, patraukė pečiais ir pamąstė:

“Salaveišiai viską žino. Nors aš esu 
irgi krikščioniškoj dvasioj augintas, bet 
visgi negirdėjau, kad Jėzus būtų įsimy
lėjęs į kokią Lucę.”

Pažiūri ant susirinkusių — kambarys 
grūstinai prisigrūdęs. Kambaryje telpa 
1300 ir, esant šaltam orui lauke,—visos 
pakampės pilnos.

“Na, dabar iš kantičkų šis būrys kad 
užtrauks, tai ar tik tas mūras atlai
kys,” mano sau Pilypas. Susitaisę už-

traukė. Nugi, keli balsai tai šian, tai 
ten, kaip svirpliai. Senis1 tuoj sustabdė, 
ir iš naujo. Reikalauja, kad visi giedotų. 
Tik iš kelinto sykio įtraukė į šiokį tokį 
niurnėsį, lyg kad giedojimą. Po tos gie
smės paliepė nulenkti visiems galvas že
myn ir užsimerkti. Jis pats ištiesė ran
ką, užrietė galvą ir neva užsimerkė, bet 
Pilypas matė, kad jis, kaip katinas, tik 
prisimerkė. Meldžia dievo ir Jėzaus vi
sokių loskų del tų, kurie ten susirinkę, 
dėkavoja dievui’ už suteiktas loskas ir 
vis tėmija ant tų, kurie sėdi kaip žmo
nės, o ne kaip vištos.

Po maldos sekė pamokslas. Paskai
tęs iš biblijos, leidosi išaiškinti, ką jis 
skaitė. Pilypas tvarsosi ant suolo ir nie
kaip negali sulaukti, kada tas beprotis 
pabaigs tas nesąmones, bebandydamas 
išaiškinti sapnus. Apie pusę po aštuntos 
pabaigė.

Po tų posmavimų jam pridavė raščiu
ką, ant kurio buvo parašyta, kiek tą die-1 
na naujokų pribuvo. Pranešė, kad naujų i 
yra 21 ir sugrįžusių 11. Mat, jei kuris 
gauna darbą ant trumpo^ laiko, tai turi 
apleisti tą vietą, ir kur 
būna išvaromi. Tokiu tfacivi 
timai ne politiško pobūdžio, 
imami atgal ir nusikaltėliai, 
darbo. Išmestas už by kokį nusikaltimą' 
ir sušnipinėtas, kad yra žmogus progre- 
syvis, tam durys uždarytos ant visados.

Toliaus, atsigrįžęs į naujokus, paliepė 
visiems sustoti, o senesniems-—jiems 
paploti ir išdrožė priklodus.

Esą. “Jūs esate maloniai priimami į 
“Gold- Dust Lodge.” Jūs būsite kaipo 
viena didel ė inteligentiška šeimyna su 
mumis. Jūs čia galit eiti, kur tik norit, 
daryti, ką tik norit, tik turite vaktuotis/' 
kur einą ir ką darą. Mes vaktuojame jū
sų kūną ir sielą ir mes žinome, kas del 
jūsų yra gera ir kas bloga; už tai už pra
sižengimus būsite nubaustais pagal didu
mą nusidėjimo.”

Pilypui patiko toks priėmimas, kaip 
šuniui botagas. Pasijuto, kad čionai jau 
ne jis, o salaveišis už jį protaus. O sa- 
laveišio protavimas tiek darbininkui nau
dinga, kiek nuodas į duoną. Pyktis apėmė 
Pilypą. Šiurpuliai sukratė jo visą kūną, 
rodos tuom palydėdami jo laisvę. Žiūri 
į senį, laukia nekantriai, kas toliau bus.

Ant galo senis—dvasinis vadovas—pa
darė komandą naujokams ir nuo to laiko 
prasidėjo disciplina. Užkomandavo išsi
imti kortas ir žiūrėti ant lovų numeriu. 
Tie, kurie turi numerius nuo 1-mo iki 
1200, eiti po dešinei, o tie, kurie turi nuo 
1200 iki 2000 — eiti po kairei. Pilypo lo
vos numeris buvo viršaus 1700, už tai 
jam prisiėjo eiti po kairei, į skiepą. Ten

(Bus daugiau)

~ Revoliucinių Politkalinių 
Padėtis Fašistų Lietuvoje

si pas gydytoją, tai gerai, 
jei gausi kokių miltelių, bet 
tankiausiai gausi grąsinimų 
karceriu, arba prikalbinėji
mų mest politiką ir paduot 

Reiškia 
pasidaryt išdaviku renega
tu ir tam panašiai. Ypa
tingai tais prikalbinėjimais 
ir pasityčiojimais pasižymi, 
gydytojas Račiūnas, kuris i 
džiaugiasi Hitleriu ir grą- ■ 
sina įvedimu tokio režimo,' 
kaip pas Hitlerį Vokietijoj, 
o draugui Dombai, kuomet 
pastarasis susirgęs kreipėsi

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
miaus jisai turi padaryti savyje idėjinį per
versmą. Tačiaus sporto srityje bile kas, kil
tis yra išlavintas buržuazijos sportininkas, ga- 

ateiti ir pasirodyti geriausia pas mus. Ji
sai gali sumušti visus mūsų sportininkus kas 
liečia patį sportą.

Pavojai iš Buržuazijos Pusės.
K* Kitas klausimas, kuris kyla pas mus ir su- 
/daro pavojų sporto srityje, tai tAs, kad dar
bininkai šioje šalyje neturi sporto priemonių. 
.'.Klaidinga manyti, kad šioje tvarkoje, nepa- 
* naikinus kapitalistinę sistemą, sportininkai 
galės užkariauti sporto priemones: parkus, 
miestuose aikštes, plaukiojimo vandenis, kliu- 
bus. šios priemonės yra pas buržuaziją. Bur
žuazija turi didžiausias įstaigas, kliubus, duo
da kartais dideles sportininkams dovanas, tu
ri laikraščius. Tai reiškia, kad lavinti spor
tininkai visuomet turi progas šalintis nuo 
mūs, nes jiems tenais daugiau yra progų. 
Pačiame

Todėl 
daugiau

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas jvyks! Tarptautinis Darbininkų AĮ»'(n™- 

i z mas rengia smagų vakarėlį, kuris
įvyks subatoje, 10 d. vasario, vai. 
vakare, 920 E. 79th St. Parengimas 
labai svarbus. Visi jame turi daly
vauti.

Priešlinčinė konferencija įvyks 10 
d. vasario, 1 vai. dieną, Ihiblic Audi
torium, South B. Hali, 
tai dalyvaukite šioje 
nes ji yra labai svarbi 
rų darbininkų ir kovai 
nį terorą.

DETROIT, MICH.
“Lietuvių Pilietinimo Pašalpos 

Kliubo” naujas finansų raštininkas 
1934 metams išrinktas J. Greblikas. 
Todėl visais Kliubo draugijos reika
lais kreipkitės šiuo antrašu: 
Ii kas. 
Mich.

(Tasa iš 2-ro pusi.)
Įėjimo viršininkas ar kitas 
kas išsirikiuoja rev. polit
kalinius ir reikalauja, kad 
jie be kepurių su juo sv^i-'
kintųsi kareiviškai. Ir tai I malonės prašymą, 
pakartojo po kelis sykius, 
mat, iš sykio neįtinka jam, 
o jei blogame ūpe, tai ir nu
baudžia už tai, kad nemoka 
prieš jį nusižeminti ir gerai 
pasisveikint.

Nežiūrint,tokių sunkių są
lygų ir trumpo pasivaikš
čiojimo laiko rev. polit. ka
linių neleidžia į darbus, kur 
oras švaresnis> o varo kas pas jį pagelbos, atsakė: 
ketvirta penkta diena į 
skiepą bulvių skųst, kurįtuvoj, o ne pąs Hitlerį Vo- 
greta randasi ir lavoninė ir kietijoj, tas senai tave būt 
išeinamoji vieta ir pačiame užmušęs, o čia dar užsima- 
skiepe (skutimo patalpa) | nei sirgt. 
eina, išeinamosios vietosi Kad ir kaip nesistengia 
kiauros kanalizacijos triū- fašistai terorizuot, smaugt 
bos, po langu išeinamosios ir kankint rev. politkalinius 
vietos duobė—nuo ko ir taip jiems nepasisekė ir nepasi-, uainurau vioi
blogas skiepe oras darosi seks palaužt jų revoliucini. kite laiku, nes yra daug svarbių <ia-

• • 1 r v t» * aptarti.

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas įvyks 12-tą dieną vasario, 
7:80 vai. vakare, Draugijų svetainė- 

; je, 3600 Vernor Highway. Malo- 
j nokite visi būti laiku.

Rašt. J. Gineitis.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. ir LDSA 12 kp. 

susirinkimas įvyks 13-tą dieną vasa
rio, vakare, 774 Bank St. veikiausia 
jau bus prisiųsta ir mūsų organiza
cijos naujai leidžiamas žurnalas 
“Šviesa,” nariai pasimokčję metines 
duokles $1.50, gaus jį dykai, kaip 
kad ir knygas, žurnalas bus išda
lintas ant susirinkimo, todėl drau
gai ir drauges visi pasistengkite da
lyvauti sirinkime. Sekr. J. Z.

(34-35)

visai nepakenčiamas, pra
dirbęs čia 5-6 valandas išei-. 
ni visai susirgęs—skauda ir 
sukasi galva, skauda krūti
nę. Apart to rev. politkali
nius laiko blogiausiose ka- i 
merose, kur niekuomet nėra i 
saulės, o po langais tos pa
čios išeinamos vietos duo
bės.

Nuo tų visų sąlygų rev. 
politkalinių sveikata smar
kiai pakirsta. Kauno kalėji
me, kur rev. politkalinių 
yra apie 130-140 asmępų, 
net kalėjimo gydytojas pri
verstas patalpinti į kalėji
mo ligoninę apie 10-12 drau
gų, kurie beveik visi sun
kiai serga džiova. Bet tai 
toli gražu nevisi ligoniai. 
Ištikrųjų gi, tai sunku bū-

EASTON, PA.
ALDLD 19 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. vasario, 1934 m., Easton Bak
ing Co. Svetainėj, 36 N. 7th St. Pra- ; 
sides 3 vai. po pietų. Draugės ir 
draugai! Būtinai dalyvaukite šiame 
suvirinkime, nes bus raportai iš 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimo. 
Taipgi yra daug svarbių reikalų, ku
riuos turėsim apsvarstyti. Atsįves-

Būkit visi.
Sekretore.

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvu»io ntiHantu Hamburgo unlvarkltalo 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosl 
oi S anų. Bcakausinis gydymas garanki- 
ėiuotų k ran jagyulių. Patal iniai Daktarv 
! pccialistų viooae ilgose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6*.n Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $*>OO “DM I egzaminavimas

ELIZABETH, N- J.
' Reikalingas parteris prie gazolino 

(gas station), turi būt jaunas žmo
gus. Pinigų reikia apie $2,500. Biz- ; jr naujų narių, 
nis gerai eina, stotis naują, nesenai i 
pastatyta, galima ateit ir sužinot, ' ,_____
kaip biznis stovi, gali padirbi biskį 
ir persitikrini viskuo. Kreipkitės del 
daugiau informacijų: P. Urban, Sun- 
oco Station; Westfield Ave. corner' susirinkimas atsibus 14-tą dieną va 
Elmora Ave., Elizabeth, N. J.

(35-40)

SO. BOSTON, MASS.
Ijaisvės Choras rengia labai gerą 

vaidinimą sekmadienį, vasario 11 d., 
8 vai. vakare, kliubo svetainėj, 37G 

j Broadway, So. Boston, Mass. Šis 
j vaidinimas yra labai geras ir iš 
' Amerikos farmerių moterų kovų, 
į “Moterų Galybė.” Paskiaus koncer- 
I tinę programos dalį išpildys Laisvės 
Choras po vadovyste d. Petruškevi
čiaus. Įžanga tik 35c. Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO.
LDSA 24-tos kuopos paskutinis 

i- 
| sario (seredoj). Mes turim kiekvie
na atsilankyti į šį susirinkimą ir pa
sirodyt, kad mum visom rūpi mūsų 
organizacijos likimas ir ar mes vi
sos pasirengę eit su ALDLD ar gal 
kitos norės atskirai veikti. Pereitas 
susirinkimas buvo neskaitlingas, to
dėl nutarėm dar sykį susirinkti. 
Mūs kuopą turės savo paskutines va- 
karuštas 24-tą šio mėnesio ir kiek
vienos pareiga bus paremt šį paren
gimą atsilankydamas ir savo drau
ges bei draugus atsivesti, idant būtų 
geros pasekmės ir visi linksmai lai
ką praleistų. Komitetas.

BOSTON LUNCH
Malonėkite Persitikrinti.

BAYONNE, N. .J
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meno. Sporto srityje mes turime koncent- į 
ruotis daugiau propagandos tikslais. Mano.sl 
manymu, siuntimas dviejų jaunuolių į tarp- £ 
tautinę Spartakijadą, kuri įvyks Sovietų Są- į 
jungoje, yra labai neapgalvotas bandymas. į 
Juo labiau, kad mes jokio sporto judėjimo dar : 
neturipie. Nuo to jau jaučiama, kad nukentės ■ 
kultūrinis, agitacijos darbas.

Mūsų chorams reikia naujų veikalų, naujų 
operečių. Ateis vėl vaidinimų sezonas. Ką \ 
mes duosimą publikai? Be to, labai svarbu j. 
veikti meno, rašybos, poezijos, dramos srity
je, nes šis veikimas pats savaimi jaunuolius 
šviečia, verčia juos skaityti, kalbėti, mokin
tis pažinti darbininkų idėjas, čia jie turi pa
žinti mūsų nusistatymą, veikdami patys persi- 
laužia ir atskiria socialistinį meną nuo bur
žuazinio.

Šioje srityje plečiama judėjimas, traukia
ma jaunimas, užaugusieji ir seni, į parengi
mus. Todėl, mano manymu, mūsų jaunuolių 
darbas turi būti pirmoj vietoj kultūrinis, me
niškas, jaunimo rev oliucionizav imas. Reikė
tų siųsti jaunuolius į Darbininkų Teatro Ly
gos konvenciją, dalyvauti teatro iškilmėse 
(spartakijadoj). Pirmiausia jaunimas reikia 
plėšti nuo buržuazijos įtakos, ideologijos.

V. fibrinas.

K. Menkeliūniūtė iš Brookly-

no, Bangos Choras iš Elizabe-

tho, smuikorius iš Newarko.

Vietiniai: A. Višniauskas, Chas.

J. Johnson ir Rusų Jaunuolių

mandolinų Orkestrą.

K. MENKELIUNIUTe A. VIŠNIAUSKAS

Kaip matote, programoj dalyvaus žymūs dainininkai—ypatingai K. Menkeliūniūtė, pa
garsėjusi ne tik plačioj Amerikoj, bet ir kitose šalyse; A. Višniauskas taipgi plačiai pa
garsėjęs dainininkas arba Rusų Mandolinų Orkestrą taipgi sugrieš puikių melodijų; tai
gi bus ža vejantis koncertas. ;■

šokiams grieš gera muzika visokius šokius ir bus gana laiko, nes šokiai prasidės 
7:30 valandą vakare

Įžanga 35 ir 50 centų Kviečia Komitetas.
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U ALDLD. XII Apskričio 
Konferencijos

jkius sugadintus arba visai ne
randa ir mėkas už tai neatly
gina.

Prasidėjo dabar tų namų 
bombardavimas, kurių savi-! 
ninkai eina skebauti. Mat, in- 
džionkšinai ir kazokų bjaurūs! 
užpuldinėjimai neleidžia mai- 
nierius pikietuoti, tai prasidė- \ 
jo žiauresnio būdo kerštai. 
Bet kapitalistai nuo to nenu
kenčia. Tad, kurie dirba, tu
rėtų greitai mesti darbą ir sto
ti į streiko eiles, 
žiauti 
prieš 
delis 
tiems, 
malonūs atsitikimai.

Reporteris.

Pirmutinį Karta Perstatnma Amerikoniška Operai 
j Bus Transliuojama iš Metropolitan Šį Šeštadienį

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK ;

Sausio 28 d. ALDLD. XII 
Apskritys turėjo konferenciją, 
kur nutarta keletas svarbių 
tarimų. Bet vargas, kad mū
sų tarimai praeityje pasilikda
vo tik ant popieros. Metai 
laiko atgal, buvo priimta ta
rimas, kad šios organizacijos 
nariai visuomet ir visur imtų 
aktyvumą streikuose. Bet ka
dangi dabar mainieriai yra 
streiko lauke šioje pat srityje, 
tai mūsų nariai nei kiajt neat
sižymi, bet dar atsirado tokių, 
ką eina dirbti.

Pakelta klausimas šioje kon
ferencijoje ir nutarta, kad 
Apskričio Komitetas pašauktų 
įtariamus narius laužyme 
streiko, pašaukt juos pasitei
sinti ir Apskričio Komitetas 
išspręs tą klausimą.

Pakelta klausimas kas link 
buvusio pereitą vasarą dien
raščio “Laisvės” pikniko. Mat, 
trys draugai, kurie dirbo prie: 
pardavimo įžangos tikietų,' 
įtarė pikniko pirmininką A. Mi-■ 
liauską nesugrąžinime visų pi
nigų. Jie sako, kad daug dides
nę sumą pinigų perdavė d. 
liauskui, negu jo atskaitos 
rodo. Išrinkta komisija tą 
]yką pilnai ištirti.

Priimta tarimas, kad suor-'o daugiau 
ganizuoti Wilkes-Barriuose T. jaunas ir sveikas meno spėkas, darbo vaisius. 
D.S. Jaunuolių kuopą ir orga- Tokia, mano supratimu, ture-i 
nizuoti vaikučius į vaikų sky-.'tų būti mūsų proletarinio me-: pareikgd 
rių. Reikia bandyrti įsteigti j no linija, 
vaikų mokyklėlę, šis tarimas i 
yra svarbus, bet kaip jis bus 
įvykdytas, tai jpriklauso nuo 
to, kaip bus vendus Apskričio 
Komitetas ir kaip link to at
sineš mūsų kuopos. Priimta ir 
daugiau gerų tarimų, bet ne
užilgo bus patalpinta visas 
konferencijos protokolas.

Mainieriai da vis streiko 
lauke. Streikas nei kiek ne
sumažėjo. bet da darosi akty
vesnis. Buržuazinė spauda 
deda visas pastangas streiką 
sulaužyti, rašo, kad aštuones- 
dešimtas nuošimtis dirba. Ir 
vis baugina streikierius, kad 
jei neis rytoj dirbti, tai turiimenas budavoja savo istoriją, 
ateiti pasiimti savo j 
nes darbo tiem daugiau nėra. ‘ kui, kuris norėjo būti 

Nors kompanijos giriasi,! 
kad 80 nuošimtis i 
dirba, bet su skebais nepajė-'muį, 0 čia nuėjo 
gia anglies išleisti. Iš pradžių i to judėjimo griovikams! 
išsiųsdavo po kelis karus ang- j____________ ._______
lies. Mat, daug maini.erių tu-i „ i
rėjo prisigaminę liuosos ang- .CENTRAL BROOKLYN, N.Y. 
lies “pleisuose.” O ypač di-! 
dėsni kontraktoriai, kurie turi 
po tris “pleisus,” turėjo po ko
kią 20 karų anglies, 
su skebais išlodavo. 

Skebai vartoja 
streikierių paliktus 
Išloduoja jų paliktą 
kada mainieriai sugrįžta strei
ką pralaimėję, tai randa įran-1 sus.**?

Mi- 
pa- 
da-

Kompozitorius iš Nebraska, žodžiu Rašytojas is Indianos ir 
/ Apsakymas Paimtas iš Massachusetts Kolonijos

tikime su Merigvld, 
mergina ir kaip tas 
veikia į jo protą ir

“MERRY MOUNT”

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji!

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu 

vėm, 
kiem
402

tin-

Streiklau- 
yra didelis nusikaltimas 
darbininkų klasę ir di- 
pavojus net ir nekal- 

Dabar girdisi toki ne-

KRISLAI
(Tąsa iš 1 pusi.)

dėjimui. Sugalvojo pasikelti 
sakalu. Nutūpimas apverkti
nas.

Tuo tarpu mūsų proletarinis 
menas maršuoja pirmyn. Gy- 

ivuoja chorai. Atsiranda nau
jų solistų, kompozitorių, dra- 

!maturgų, mėgėjų. Augantis į 
jaunimo judėjimas yra gilus; 
šaltinis meno spėkų, kuriasi 
mums reikia išmokt pasiekt,; 
surast ir paleist darban. Ma-1 
žiau galvosūkio su tais, kurie 

■jau neberimsta, siekia dausų, 
domės į naujas,

Lawrence Tibbctt, at top 
Dr. Howard Hanson, middle. 
Richard L. Stokes, at bottom.

gražia raitelių | 
susitikimas pa
badą. j

I

APSAKYMAS
Pirmas aktas parodo Bradford as- 

menybę puritanų sodyboje, kaipo i 
žmogų tvirto būdo ir lygiai stiprių 
lytiškų patraukimų. šiame akte j 
įvyksta jo susitikimas su Merigold. I 
Ji iššaukia jį meilėn, kas ant galo ir 
sunaikina jį.

Antras aktas parodo raitelių so
dybas, švenčiančias Gegužės Dieną, 
kada puritanai apgobti nusiminimo, j 
Šie, vadovaujant Bradford, užpuola 
raitelių sodybas.

Trečio akto pirmas vaizdas paro
do Bradfordą dar labiau linkstantį 
prie patenkinimo savo piktų geidu- 

vaizdaa parodo jį sap-

DR. HOWARD HANSON rašo: į

Šį šeštadienį Metropolitan Opera į 
pirmutinį! 

“Merry 
, apkaru- 

ir puikaus 
try s metai 
suvedė ma-
L. Stokes, 

yra parašęs 
jei-

lių. Antras 
nuojantį.

Ketvirtame 
\jis atranda 

supaikintą ir savo pasekėjus išvai
kytus, bet ir ši tragedija jo neati
traukia nuo jo pirmykščių geidulių 
prie Merigold. Jo geiduliai ir to- 

i liau valdydami jo veiksmus priveda 
i jį prie jo pražūties.

Puritanai pagriebia Merigold ir, 
apkaltinę kaipo burtininkę, nori ją j 
nužudyti, bet jis išgelbsti ją nuo to, • 

I bet tuo pačiu jis pats pasiaukoja 
! draugia su ja, įeidamas į degančio 
i kaimo liepsnas ir tuo iš taikindamas 
Į liepsnose visus savo proto ir jausmų j 
j pageidimus.

AMERIKIEČIAI VYRIAUSIO.^: j 
ROLĖSE

akte Bradford atbunda, 
savo koloniją indijonų

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

geriausia duona 
l^mSCH0LES BAKING k

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

Company perstatydama 
kartą pasaulyje opei-ą 
Mount” ir leisdama ją oru, 
navos savo nenuilstamo

• Lygiai
: laiko atgal, Metropolitan 

pažintin su Richard 
lam i, jog Stokos

j žodžitis amerikoniškai operai ir 
j gu ji man patiktų, jie norėtų mane 
parašyti tai operai muziką, turint 

Žinoma, mes turime taupyti mintyje pastatyti ją trumpoje atei- 
senasias spėkas. Neturime I tyje New Yorke.
nieko daryti, kad atstumus jas |, .No kas ,dien?. kompozitorius Kauna ’ , J | tokią garbę is tokios įstaigos ir,
nuo mūsų. Bet neapsimoka ! Žinoma, aš jaučiaus labai patenkin- 
tursintis aplinkui jas ir be ke- tu ir pagerbtu, 
purės vaikštinėti.

Kaip sau norite, 
bet man kartu pasidaro gerk
lėje, kuomet paskaitau, kad ve 
tas ir tas šiandien dainavo pas x cu novioi\<u o juuouiuin ii i u iocaio,
įpus, O rytoj jau ant .estrados I jog atrodė, kad tai buvo del manęs 
pas renegatus, kurie tik pra- parašyta. Skaitant man : 

. i melodijos, kurios turėjo būti žūties musų judėjimui tetioks- .y^0R^ ro(j^sj jos pačios be sustojimo 
ta. Nepastovumas, beprinci-' ųainavosi.
piškumas, jieškojimas garbės, | OPKRA irisai amerikoniška

Dar labiau aš jaučiau-; patenkin
tas, kaip perskaičiau tą veikalą.

i, jog tai buvo ne tik 
vienais iš geriausių operų žodžiu, 
bet ir pats apsakymas buvo taip la
bai suharmonizuotas su mano paties 
artistiškais jausmais ir impulsais,

1 •draugai, ( jęes pamačiau

kur tikz negarbę randa! Juk

įrankius/ Kokia bus garbė tam meninin-
i geras

ir dievui ir velniui.” čia ban-

I Evergreen 7-6167

PETER BANES
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kur 
Į labai žemą kainą. 
'n telefonuokite arba 
I kernu antrašu:

66 MARCY
Brooklyn, N. Y.

e

a

■ už 
Reikalui esanti 
kreipkitės se- j

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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 South 2nd Street,

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

R. Stokes ir aš esame laimingi l 
turėdami tokias dideles galimybes, j 
kaip muzikališkas, taip ir techniškas j 
“Merry Mount” pastatymui. Taipgi j 
turint, taip didelį artistą, kaip Tūlio! ? 
Serafin, pagaminti ir vadovauti šį j • 
perstatymą; turėdami įvairius žy-1 į 
mius artistus lošti tokias svarbias 
roles; turint tokį' puikų chorą—ka
dangi choras pats savaime yra so
listu, kuriam tankiai yra pavesta .at
likti dideles jausmingas dalis, kad 
privedąs prie veikalo veikimo vir
šūnės. Gi baletas irgi yra didelis 
dramatiškumo įrankis. Pati opera 
sudaro didį spektaklį, ypač pagalba 
scenerijų, kurios suplanuotos Jo 
Mielziner ir nupieštos Joseph No- 
vako.

Lošėjai, kuriuos p. Gatti-Casazza 
parinko, jokiame kitame operos na
me pasaulyje negalėtų būti paantrin
ta. Išskiriant vieną, visi vyriausi 
lošėjai amerikiečiai. Lawrence Tib- 
bet bus Wrestling Bradford rolėje; 

žodžius, ■ Gocta Ljungberg—-bus Lądy Meri- 
i susta- I gold Sandys; Edward Johnson —Sir 

Gower-Lockland; Gladys Swarthout 
—Plentiful Towke; Arthur Ander
son—Praise-God Tewke; Arnold Ga
bor-—Faint-Not Tinker; James Wol
fe—Samoset; ir kitas roles užpildys 

I Irra Petina,
................ 1 Alfredo Gandolfi, Helen Gleason, 
Jos kom- ' Henriette Wakefield, Marek Wind- 

, Lęuis D’Angelo, Millo Picco, 
Max Altglass ir Pompilio Malatesta.

Chorą išlavino Giulio Setti, šokius 
patiekė Rosina Galli, gi Wilhelm 
Wymetal, Jr. bus estrados vedėju.

AVENUE

| Dieną ir naktį prisirengęs patar->
I navimui. Klauskite kainos. !

•Į—iv r. *•— « — m — nu——— o*: —— <w —- — c

Sergančių
Chroniškos

Vyrų ir Moterį 
ligos Gydomos

šiandien ateiki 
te delei savo svei- 

« katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin- 
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

1 Odos Nušašėji 
/ mai, Nervų Ligos. 

Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar- 
nų T Mėšlaža’’

i nes Ligos, Nerve, 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku 
m ai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- 
Serumų bei

Mūs? Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU 
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vieloj.

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

PATARNAUJA* 3
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stengerk.,.v,., | jjOratorinjai Tyrimai,
Giordano I altnnien, ^įepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

Pilniausioje žodžio prasmėje, 
“Merry Mount” yra amerikoniška, i 
Operos žodžių rašytojas, Stokes yra 
£:imęs> Indianos vastijoj. .............
pozitorius, aš pats, esu gimęs Neb- heun» 
raskoi. Operos tema randama Na- 

, “The | 
patarnauti Maypole of Merry Mount,” kuriame 

kalbama apie graudingą dramatišką, 
arba net ir tikrai tragišką atsitiki- 

j mą ankstyboje Massachusetts kolo- 
| nijos istorijoje. Ten kalbama apie 
grupę raitelių (cavaliers) iš Angli
jos, kurie bando įkurti koloniją toje 
vietoje, kur dabar randasi Quincy, 
Mass. Karalius Charles I davė jiems 
žemės plotą, neatkreipdamas domės, 
jog ten jau buvo įsikūrusios purita- 
nų sodybos.

Drama sukasi apie išsivystymą, ar 
kaip nekurie gali sakyti griuvimą 
didvyrio Wrestling Bradford, puri- 
tanų pastoriaus bei jų vado, budo. 
Tai labai ryškiai nupiešiama jo susi-.

• • * I i • 1 i • • i • 1 •• I vpuius LUlilcl ictlllictill

maiiuenų.do padėti darbininkų judeji- thaniel Hawthorne apsakyme, -M J X • V • -» • I 1 • ! w r t /» ■» r j •» 1

ALDLD 24-ta kp. rengia prakal
bas sveikatos klausimu, jos įvyks 

, 9-tą dieną vasario, L. Alėksiejaus 
svetainėje, 33 Hudson Ave., 7 vai. 

tai bosai i vakare. Sveikatos klausimu kalbūs 
' mums gerai žinomas draugas Dak- 

• gitaras J. J. Kaškiaučius, kuris mo- mai i JS mumis> kaip apsisaugot nuo
Įrankius. Visokių ligų. Kartu bus ir progra

ma: dainuos L. J. Kavaliauskaitė ir 
grieš smuiko solus jaunasis BalČiu- 

Į nukas. Įžanga veltui. Kviečiam vi- 
___ . Rengėjai.

BITININKAS KONČIUS LAN
KĖSI BROOKLYNE

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVE”

KALBAM LIETUVIŠKAI

ra ui. AL 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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadie nį iki 5

iš lyto iki 9 vai. vakaro 
valandai vakare.

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

į: Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

UŽ PINIGUS VESTA PATI”
TRIJŲ VEIKSMŲ JUOKINGA KOMEDIJA

Vaidins Aido Choro Dramos Grupė

Sekmadienį, 11 vasario (February), 1934

INTERNATIONAL WORKERS’ CLUB
723—5th Avė. (Įėjimas iš 23rd St.) So. Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 4:30 VALANDĄ PO PIETŲ

Ir LDS 50-ta Kuopa

ši komedija yra viena /iš juokingiausių perstatymų, 
kokių Brooklyno publika nėra mačiusi.. Ji parodo, kaip 
vyras yra laikomas mulkiu, k u riš veda ne sau lygią 
pačią. Matykite ją visi, ypatingai nevedę vyrai, kad 
galėtum išvengti šeimyniškų nesmagumų.

Jos vaidinime dalyvauja: M. 
valiauskaitė, A. Pakalniškienė, 
livaika, Visockis ir Pakalniškis, 
rolėje.

WILLIAM NORRIS

Vaicekauskaitė, L. Ka- 
Juška, Judžentas. Na- 
Kiekvienas tinka savo

ORKESTRA

Kviečia^JLDS III Apskr. ir LDS 50 Kuopa*

Jas atvežė apie toną me
daus. Dabar dar galima gau
ti medaus “Laisvės” ofise.

Tyras bičių medus, suneš
tas vasaroj metu iš žolių žie
dų. Parsiduoda gana pigiai.

Kvorta už 75c. Galionas 
už $2’50 >

Dienraščio skaitytojai jau j 
yra susipažinę, kaip svarbu ? 
yra medus palaikymui sveika- - 
tos gerame stovyje. Nes Dr. ~ 
Kaškiaučius apie tai yra daug [į 
rašęs. I

Tuojau įsigykite tyro rųe-| 
daus ir naudokitės juomi. /

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

LIETUVIU" ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šių savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit i jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 npOTT I? AT T M? T?Arba užeikite pasikalbėti 1 Iv U-JL/ItUjIuIv

Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St.,

namus. Prašome

COAL CO
Brooklyn, N. Y

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 & Reap Sts., BROOKLYN, N. Y. 
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

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

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

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

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

f  

Phone STagg 2-6497

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

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

LAISNUOTAS GRABORIUS

G60 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli-

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj/

kreipkites pas mus, patarnavimas bus užtikrin-

tas ir už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS žinios

New Yorko Taxi Draiveriu 
Streikas Sulaužytas

Now Yorke streikavo 
15,000 taxi draiveriu. 
streiką pardavė socialistai M. 
Ernst ir J. Panken, kurie pri- 
ėtnė New Yorko majoro La
Guardia - pasiūlymus streiko 
užbaigimui. Kada socialistų 
vadai susitaikė, tai neliko kas 
daryti ir kitų unijų darbinin
kams, kaip tik grįžti atgal 
darban. Kaip kuriose vietose 
streikieriai dar vis laikos ko
vos lauke, bet didelė didžiuma 
jau grįžta darban ir šis strei
kas bus sulaužytas, kuris veik 
nieko darbininkams 
Gerai jame laikėsi 
darbininkų unija, bet 
ji yra dar silpna.

srityje dvi požeminių trauki-;kų organizacijų atstovai ir 
nių linijos. Sako, kad gaisras Į nutiesė pagrindus tolimesniam 

i labai staigiai prasidėjo.

Labai Dideli Šalčiai

uz-Paskutinėmis dienomis 
;eiėjo didelių šalčių sriovė. Ket- 
fl] ;virtadienį New Yorke buvo 10 

laipsnių žemiau zero. Bet 
New Yorko augštutinėje vals
tijos dalyje tiesiog sibiriški 
šalčiai, Lawrence apskrity], 
pasiekė 58 laipsnius žemiau 
zero.

New Yorke daugybė bedar-

m asi

apie

.darbui naudai bedarbių reika- 
i]ų. Apie tai, ką konvencijos 
delegatai ten diskusavo ir ką 
nutarė—mums raportuos gy
vu žodžiu Jonas Siurba, ir Ai
da Kairytė, kurie ten atstova
vo lietuvių darbininkų 
nes organizacijas.

Petras Taras kalbės
Brooklyno darbininkų organi-1 
zacijų delegaciją, atsilankiusią 
į New Yorko miesto City Hali, 
pas majorą LaGuardia.

R. Mizara nušvies lietuvių I 
darbininkų bendro fronto ar- 

bių ir benamių darbininkų su- dytojų tikslus ir darbus, taip- 
;amuosius i 

...ekvienam |
I 

nepaprastai

toliau
BMT

local”

liam Norris orkestrą. Pradžia 
lošimo 4 :30 vai. vakare.

Atvažiuojantieji iš 
paimkite New Yorke 
line subway 4th Ave.
traukinį, išlipkite ant 25th St. 
ir eikite du bloku atgal, pas
kiau vieną bloką į Kalną ir čia 
rasis parengimo vietą.

dalyvaukite skaitlingai ir pa-! 
remkite TDA Williamsburgo 
sekciją, kuri nesenai susiorga
nizavo iš 6 kuopų ir jai labai' 
reikalingi pinigai darbo vedi
mui. Nereikia nei kalbėti apie 
TDA organizacijos svarbą, 
kokią svarbią rolę ji vaidina 
darbininkų klasės kovose gin
dama politinius kalinius. įžan
ga j šį parengimą -yra labai pi
gi, tik 20 centų ypatai. Daly-’ 
vaukite visi masiniai! i

**'• P. S.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6lh STREET

LDS Jaunimas Los Basketball
Šį parengimą ruošia LDS III Mnrrknn N IApskritys ir vietinė LDS 50-ta ^tlZaDCtne 11 HamSOn, N. J.,

kuopa. P. B.

Lavinimosi Mokyklos 
Reikalais

1l-ta valandą ryte, 
pirmi gėmiai naujai 
LDS Basketball Ly

gėmis bus

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
lių FOSTER AVENUE

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 6'1660

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 6-2112

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS VALA™°S:
j. & įj. p.

• (PETRAUSKAS) 6—8 vakare
.> . , . -o Antradieniais uždaryta150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. i. „ . , . .. „Pel. Rupublic 9-5964

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Pereitą sekmadienį neįvyko 
i pamokos lavinimos mokyklos, 
!nes turėjome “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimą. Šį sekma
dienį, sausio 11 d., pamokos 
įvyks ir visi studentai dalyvau
kite. Būkite lygiai 10 vai. ry- 

•te.
Visi draugai, kurie buvote 

apsiėmę rašyti tam tikromis 
temomis unijų judėjimo klau
simu, atsineškite savo raštus, 
nes juos mokykloj skaitysime.

išgins beg
kurie kie

šalo. LaGuardia giriasi, kad gi 
jis užsakė paruošti 600 lovų; reikalus. ____
“flop houzėse” del benamių,(darbininkui ynf 
bet ką tas reiškia, kada tūks
tančiai ir tūkstančiai darbi
ninkų gyvena po atviru dan
gumi.

CWA (vieši darbai) iš prie- 
jžasties šalčių suląikyti. Ken- 
jčia darbininkai, nes jie nega
ili turėti nei pakankamai šiltų

AtClVlŲ *r tinkamų drabužių nei tinka
mų kambarių. Turčių nei vie
nas nenukentės del šalčių, nes 
jie viskuo yra aprūpinti.

neduos, 
k ariu jų 
kol kas

Kovokime Dabar už 
Darbininkų Teises

Ateivių Gynimo Komitetas; 
išleido atsišaukimą į visas 
darbininkų organizacijas šau
kiant į kovą prieš reakcini 
Dies biliu. Darbininkų orga
nizacijos privalo priimti pro
testus prieš tą bilių ir siųsti j 
telegramomis prezidentui Roo- 
seveltui ir New Yorko valsti- ; 
jos kongresmanams ir senato-1 
riams, taipgi kopijas tų pro- ' 
testų pasiųsti Ateivių Gynimo 
Komitetui sekamu antrašu:; 
National Comm. Protection

- Foreign Born, Room 430, 
E. 11th St., New York, N.

Teisia Draugą Powers

jis aiš

svarbūs.
Bus ir koncertinė programa: 

dainuos Lillian Kavaliauskaitė 
ir kiti.

Kviečiame visus Brooklyno 
lietuvius darbininkus dalyvau
ti.

D. N. Y. L. Draug.

Koncertas ir Balius Paramai 
Vokietijos Draugų

of
80

Prapuolė Žmogus—Eina Kitų 
.Areštavimai

kuopų tymų, ir yra 
tokia visoj 
LDS nariai, 
jaunuoliai, 
ir pamatyti

Ameri- 
suau- 

privalo 
pirmu 

lo-

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

Draugas George Powers; 
yra areštuotas ir teisiamas 
už tai, kad jis energingai 
kovojo už bedarbių reikalus. 
Jis yra teisiamas teismabutyje 
Nr. 9, ant Franklin ir Center 
Sts. Darbininkai buvo susirin
kę į teismabutį, kad protesta
vus prieš jo teisimą, bet poli-j 

j ei ja vienus neįleido, o kitus j 
išvarė laukan. Kapitalistų1 
teisėjas nori būtinai nuteisti 
darbininkų kovotoją.

Sausio 18 d. prapuolė tūlas, 
H. Elias, Jersey City žmogus. 
Sako, kad jis būk susiderėjo 
su tulu D. Ferara ir išėjo, bet 
jau daugiau namuosna negrį
žo. Dabar areštavo J. Tursą,. 
T. Solominę ir L. Florio, jau ! 
nuo pirmiau buvo areštuota ■ 
keletas žmonių, kas viso su- i 
daro apie dvyliką asmenų. I 
Jie laikomi be kaucijos. Spė-1 
lioja, kad Elias yra nudėtas.

įsigykite “Daily Workerj”

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Išgirskite Raportą iš Amsri 
kos Bedarbių Konvencijos

Prakalbos ruošiamos 
jo New Yorko
Draugijų Sąryšio,

Didžio-
Lietuvi^

kurios

Jungtinių Valstijų Komunis- 
I tų Partijos Centro Komitetas 
rengia koncertą, balių, ir pra
kalbas paramai Vokietijos Ko
munistų Partijos. Parengimas 
įvyksta sekmadienį, 11 vasa
rio, 8 vai. vakare, Bronx Co
liseum svetainėje, 177th St. ir 
West Farm, Bronx, N. Y.

čionai bus gera koncertinė
! programa, kalbės drg. E. 

JBrowder, Komunistų Partijos! 
jlgeneralis sekretorius ir visa 

eilė kitų kalbėtojų. O po to, 
prie geros muzikos, balius.

šis parengimas privalo būti 
vienas iš didžiausių, nes jo vi- 

;sas pelnas yra skiriamas para-, 
jmai Vokietijos Komunistų 
Partijos. Nereikia draugams 

, aiškinti, kaip yra svarbu pa
remti Vokietijos draugus, ku
riuos terorizuoja Hitlerio fa
šistinė valdžia ir žudo. Daly
vaukite visi masiniai.

salėje, kampas Union Avė. 
ir Stagg St., Brooklyn, N. Y., 
pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbėtojai:—
J. Siurba tik ką sugrįžęs iš

Rytoj Matykite Komediją 

“Už Pinigus Vesta Pati”

Nedėlioję TDA Vakarėlis 
“Laisvės” Svetainėje

T a r p t a utinis Darbininkų 
A p s igynimas, Williamsburg 
miesto dalyje, rengia labai 
puikų vakarėlį. ..Jis įvyks sek
madienį, 11 d. vasario, tai yra 
rytoj, 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck St., Brookly
ne. i

šiame parengime bus labai! 
įvairi programa. Bus suvai-

Rytoj, 
prasidės 

i sutvertos 
gos. Pirmutinis
tarpe brooklyniečių LDS jau
nuolių ir Newarko jaunuolių 
kuopos tymų. Antras gėmis, 
tarpe Lindeno basketbolininkų 
ir Ne'warko.

Ypatinga’yra tai, kad šioji 
lyga susideda vien tik iš LDS 
jaunuolių 
pirmutinė 
koj. Visi 
gusieji ir 
dalyvauti
kartu šiuos sportininkus 
šiant vieną iš populiariškiausių 

.'sporto žaislų Amerikoj. Gė
mis prasidės lygiai 11-tą vai. 
ryte, New Star Casino, 56 
Harrison Ave., Harrison, N. J.

Kitas gėmis bus 
Elizabethe tarpe 
jaunuolių kuopos 
Cliffsidės naujai 
jaunuolių kuopos 
tarasis gėmis

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
J Graborius (Undertaker)

Kiekvienas darbinin. 
lo įsigyti šios dienos 
Workerj, 
daug medžiagos apie impe
rialistų ruošimąsi prie

priva- atsibuvusios Washingtone na- 
‘Daily cionalės bedarbių konferenci- 

nes jame bus labai!jos.
Aida Kairytė, jaunuolė taip- 

naujo gi dalyvavusi Washington© be
karo. Viso pasaulio imperia- darbių konvencijoj.
listai ir tame skaičiuje Jung-J 
tinių Valstijų—visų smarkumu 
rengiasi prie karo. Darbinin
kai tą turi žinoti ir jau dabar 
pradėti kovą prieš karą.

Dideli Gaisro Nuostoliai
Užsidegė krautuvė 37-02 

Main St., Flushing miesto da
lyje ir gaisras padarė nuosto
lių apie $300,000. 
buvo labai ilgai, kac 
valandas buvo sulaik

Gaisras 
per 5

P. Taras, raportuos apie tai, 
ką jis girdėjo pas New Yorko 
majorą, pas kurį buvo delega
cija apsilankiusi su bedarbių 
reikalais.

R. Mizara, aiškins,- kas tie 
bendro fronto ardytojai ir ką 
Brooklyno lietuviai darbininkai 
turi daryti ateityje.
Brooklyno lietuviai darb.!

Šiomis dienomis Washingto
ne įvyko bedarbių reikalais 
konvencija, kurioje dalyvavo

'toje’iš visų šalies kampų darbinin- ’

RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ

Subatoje, 10 Dieną Vasario (Feb.), 1934
Pradžia 6:30 vai. vakare, įžanga 40 centų

KLASČIAUS CLINTON PARK SALĖJ
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N- Y.

Grieš du benai iki pirmai valandai nakties
Prof. P. RETIKEVIČIAUS lietuviška muziką

Prof. E. LEVANDAUSKO amerikoniška muzika
Rengėjai nuolankiai kviečia visus vietinius ir apie- 

linkės lietuvius atvykti ir dalyvauti šiame linksmame' 
baliuje. Visi būsite patenkinti.

Rengimo Komitetas.

lošiamas! | 
Elizabetho 

ir smarkios 
susitvėrusios 
tymų. Pas- 

prasidės taip 
pat 11-tą vai. ryte ir bus lo
šiamas ant 408 Court Street, 
Elizabeth. Jaunuolis.

į lauktuvių direktorius į 
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusiusl 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au-1 

tomobilius ir karietas veselijomsj 
krikštynoms ir pasivažinėjimams •

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ihpumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienq
Telephonas MEdallion 3-1328 j

231 Bedford Avenue

į BROOKLYN, N. Y
4««~ m—no—I™ •"  KO—•>   W.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET
PARDAVIMAI BROOKLYN, N. Y.

dintas per darbininkus teatro ; PARSIDUODA KRAUTUVĖ, Novel-!
- aties Patentuotu gyduolių, ir viso-!mėgėjus veikalas NRA . v> °Įkių šaknų. ‘Geroj vietoj ir labai gra- 

rusų, lenkų, anglų ir vokiečių Į žiai įrengta. Priežastis, važiavimas 
dainininku, kurie dainuos so-; i Lietuvą. Parduosiu pigiai. Palan- 
i -14,0 Store, 309 Walnut Street, Newark,! .lūs ir duetus. Bus ir lietuvių j. '
dainininkų. Visi darbininkai ' (35-37)

RADIO-ŠIANDIEN
WMCA—570 Kc.

CLEMENT VOKET AITIS Telephone Stagg 2-7057

LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus 
tuvių,

Dar kartą primename brook- 
lyniečiams ir artimesniems, iš 
kitu miestu ir miesteliu lietu- 
viams, kad sekantį sekmadie
nį visų pasimatymo ir pasi
linksminimo, bei pamatymo 
juokingo veikalo, vieta yra 
South Brooklyne, 723—5th 
Avė. ir kampas 23rd St.

Išdidžiai tenka- pažymėti, 
kad yra davę keletas draugų 
greatneckiečių pasižadėjimą 
dalyvauti šiame pokilyje; 
taipgi tikimės matyti gausiai 
newjersiečių, o apie south- 
brooklyniečius, tai nėra nei 
abejonės, kad jie žinos> kaip 
atlikti- savo užduotį. Kaip 
jau teko pirmiaus pastebėti 
spaudoje, čia bus perstatoma 
trijų veiksmų juokinga kome
dija “Už Pinigus Vesta Pati.” 
Tai juokingas veikalas. Pro
gai ir aplinkybėms leidžiant, 
yra < naudinga kiekvienam jį 
pamatyti.

Idant sutrumpinus šį rašinė- 
i lį, neįvardinu kiekvieną lošė
ją šiame veikale atskirai, kor 
kią rolę jie užima, vienok, 
abelnai pasakant, lošėjai yra 
surinkti tinkamiausi tose rolė
se ir kiekvienas tipiškai savo 
užduotį atlieka. Ar ,čia minė-, 
siu ar neminėsiu, kad juoko 
bus iki valiai, vienok tėmyto- 
jai- turėsite juoktis.

Svetainėje vietos apsčiai yra 
dideliam skaičiuj žmonių; sve
tainė naujai ir dailiai išpuoš
ta; taipgi šokiams labai pa
ranki, nes ji yra dviejų augš- 
tų.. Apačioje bus gėrimai ir 
užkandžiai. Bus garsi Wil-

6:00 P. M.—Black Orch.
6:15—Martin Orch.

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

WĖAF—660 Kc.
7:45 P. M.—Jack and Loretta
Clemens, Songs Į

8:00—Olsen Orch.
8:20—Boston Symphony Orch., 
Serge Koussevitsky Conductor 

10:00—Rolfe Orch.; Men About
Town Trio; Robert L. Ripley

WOR—710 Kc.
7:30 P. M.—Little Symphony Orch., 
Philip James, conductor;
Arturo di Fillipi, Tenor

8^30—Morros Musicale
9:00—Robbins Orch.
9:30—Bronx Marriage Bureau—

Sketch
9:45—Lane Orch.

10:15—John Kelvin, Tenor
10:30—Organ Recital
11:00—-Weather Report
11:01—Tremaine Orch.
11:30—Martin Orch.
12:00—Berger Orch.;

WJZ—7C0 Kc.
7:30 P. M.—Kyte Orch.
8:00—The Early Settlers and
Their Homes—Sketch

8:20—Cavaliers Quartet
8:30—Canadian Concert
9:00—Variety Show
9:30—Duchin Orch.

10:00—Moon Weed—Sketch
10:30—Barn Dance
11:30—Whiteman Orch.
12:00—Denny Orch.

WNYC—-810 Kc.
3:15. P. M.—Tom Halligafo, Tenor
3:30—Queens Players J
4:00—New York University
College of Fine Arts Gle)^ Club

4:15—Clef Male Quartet
4:30—Band Concert
5:30—McCarthy Orch.
5:45—Carmen Josephy, Songs

WABC—8S0 Kc.
9:15 P. M.—Negro Quintet
9:30—Stoopnagle and budd, 

Comedians; Renard Orch.; 
Vera Van, Songs

10:00:—Rebroadcast F^om Byrd 
Expedition; Music From 
New York

10:30—News Reports
11:30—Fiorito Orch.
12:00—Gray Orch. .

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

JUOZAS LEVANDA
(I>evandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdou automobilius kiekvie

nam reika|e. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

familijų, ves- 
grupių ir pavienių. 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

kitokių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

RADIO—SEKMADIENĮ
. WEAF—660 Kc.

10:30 A. M.—Mexican Marimba 
Typica Band; Hector 
de Lara, Baritone

2:45 P.*. M.—rMuriel Wilson, Sopra
no; Fred Hufsmith, Tenor;
Concert Orch.1

3:00—Wayne King Orch.
4:30—Concert Orch.; Edward Da
vies, Baritone; Chicago a Cappelia 
Choir

8:00—Eddie Cantor Comedian; 
Rubinoff Orch.

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

.10:00—Jack Benpy, Comedian;
Black Orch,,; i

WOR—710 Kc.
V • I 4 . '

7:45 P. M.—Vera Brodsky
Harold T<igg£,, .Piano (

10:00—Opera Concert
WJZ—760 Kc.

1 * * f * 4 ! >
z • . V .. ? •

and

10:30 A- M.—Samovar Serenade 
12:80 P. M.-—Syfnphdny Orch.;
,Viola Philo, Soprano; Jan 
Peerce, Tenor

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

• Hilliard, Songs
9:00—Will Rogers Comedian;
Coleman Orch.;
Revelers Quartet

WABC—860 Kc.
12:30 P. M.—Tito Guizar, Tenor;

Harp Ensemble
3:00—New York Philharmonic- 
Symphony; Hans Lange, • Con
ductor; Vladimir Horowitz, Piano

5:30—Julia Sanderson and Frank 
Crumit, Songs

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

7:00—Ethel Waters, Songq;
Denny Orch.

8:30—Waring OrchJ
9:00.—Nino Martini, Metropolitan 
Opera Tenor.

417

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
'Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

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 Subatorais 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai., iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
x 2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.




