
KRISLAI 
Barikadų Priešai. 1 
Prisirengimai prie 

Barikadų. / /
i tevoliucija Laimės.
] rieglauda Revoliucionie

riams.
Rašo KOMUNISTAS

Dar nepalaidoti Vienos na
šiuose kritę darbininkų, moterų 
ir vaikų lavonai, o jau stangią 
darbininkų priešai. Visokia 
plauko oportunistai ir darbiniu-! 
kų pardavikai jau daro tokiąj 
išvadą: Mes sakėme, kad šian-i 
dien barikados negali laimėti, 
kad per revoliuciją negalima 
laimėti, kad revoliucija, gink
luota kova negali išrišti jokio 
klausimo!

i

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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DARBININKŲ FRONTAS SULAUŽYTAS
i AUSTRIJOS PROLETARIAT. PRALAIMI 
DIDVYRIŠKĄ KOVĄ PRIEŠ FAŠIZMĄ; 

PRASIDEDA FAŠISTU KERŠIJIMAS

Privertė Paliuosuoti 
Streikieriy Vadus

Galimas daiktas, kad Austri
jos darbininkų sukilimas bus 
numalšintas. Gali būt, kad šį 
sykį Austrijoj barikados neiš-' 
sprendė didžiojo klausimo. Bet 
ar Austrijos įvykiai patvirtinai, 
oportunistų filozofiją? Ne, ne-! I 
patvirtina. Priešingai, tie įvy-.i 
kiai į dulkes sukriušina visą jų: teismabutį užpildė streikie- 
filozofija. į! riai darbininkai ir privertė

-------- ■ teisėją vienuolika darbiniu-!
Ką gi parodė Austrijos bari

kados, Austrijos

M
y

PITTSBURGH, Pa.—Po-
j, licija buvo suareštavus dvy- į MASKVA. - DarbtofaŪ^ 

liką William Penn, hotelio . tėvynė eina pagelbon bulga- 
streikierių. Vasario 14 d. j rams komunistams drau-

! gams Dimitrovui, Popovui 
ir Tanevui, kurie randasi

i Vokietijos fašistų naguose, 
kų paliuosuoti, o tik draugą Į govjeįu laikraščiai iš vasa-

SOVIETU VALDŽIA GEIBES DRAUGUS j B I 11 ** ■. DIMITROV^ POPOVA IR TANEVĄ ’ *_____ LONDON. — Jeigu 1929 i 
pė per Sovietų ambasadą i1Tietais Anglijoje darbo uni-, 
Vokietijoj į Sovietų valdžią, turėjo net 8,346,000 na-j 
kad jinai priimtų juos už tai pabaigoje 1933 me- Į 
Sovietų Sąjungos piliečius. : tų beliko 4,441,000. Vadina- ■ 

si, narių skaičius sumažėjo i 
bovietų valdžia išpildė L)evej^ pusiau.

darbininkų Kirsch nubaudė pasimokėti i • įsMipnos nadaro spkn- ginkluota kova prieš kruvinąjį penkis dolerius. pačiai c seka
!mą pranešimą:

“Kadangi Bulgarijos val
džia atsisakė pripažinti Bul- 

II D J L* D v i. • i gari jos piliečiais Dimitrovą,
i į Bedarbius Rašytojus Popovą ir Tanevą , kurie 

--------  randasi suareštuoti Vokieti- 
/ NEW YORK.—Grupė be-; joj, tai jų giminės atsikrei- 

1 darbių -rašytojų nuėjo pas ■

fašizmą? Dar kartą patvirti-jy ___________
no komunistų teoriją, kad bari- v- • iv
kados, ginkluota revoliucija ne- /ĮnfflUSC SF įSIllCtf? 
išvengiama, būtinai reikalinga Į * _ _ . _
nuvertimui kapitalo viešpatavi
mo. Austrija šiandien yra gy- 1 
vas jrodymas, kaip negalima ra
miu keliu nuversti kapitalizmas į į_ 
ir įsteigti socializmas. Austri- '
jos socialistai bandė ir matote' CWA administraciją su rei- 
tų bandymų rezultatus.

((■t

šitą prašymą, padarydama 
visus tris, Dimitrova, Popo 
va ir.Tanevą
čiais.”

Dabar, manoma, Vokieti
jos fašistiniai budeliai turės 
tuos tris draugus išleisti iš 
kalėjimo išvažiuoti į Sovie
tų Sąjungą.

Darbininkai Pritrūko Amunicijos, Neturėjo Tvirtos Bolše- 
vistiiaės Vadovybės, Socialistai Vadai Pabėgo iš Kovos 
Lauko ir randasi Čechoslovakijoje \ __ _
Iš Vienos pranešama, kad

■ pasidavę darbininkai apart-
i---------- ....------------------------ ir.... t.......

Taip pat su juo randasi pa
bėgęs socialistų šulas tūlas

LlinilOVd, I opo- IT V* IT •
ą sovietų pilie-1 Nežinomas Likimas

Komunistu Vadu!mentin-ų namų’ kur ’ouvo.ų Dr. Deutsch, kuris buvo pa- 
; tvirtovė ir atspara prieš ėmęs Vienoj vadovauti gin-

kalavimu darbo. Bet vietoj' 
darbo, CWA pastatyti sar-

lš antros pusės, Austrijos ba- i gai rašytojus apmušė, ap- J 
rikados parodė, kad jeigu nori- ■ spardė ir išmetė laukan iš 
ma revoliuciją laimėti, tai rei- ofjso * 
kia prie jos prisirengti. Neuž
tenka darbininkų sukilimo. Ne
užtenka masių desperacijos. Au
strijos barikados parodė, kaip 
pardavinga yra socialdemokrati
ja, kuri, turėdama savo vadovy
bėje Austrijos darbininkų kla
sę, užnuodijo jos protą prieš re
voliuciją, prieš prisirengimą 
prie revoliucijos. Jinai nugin
klavo darbininkų klasę. Fašiz
mas mases privarė prie despe-

Reikia Siųsti Kongresui 
Reikalavimus

j Bedarbių Tarybų Nacio- 
halis Komitetas praneša, j 
kad Darbininku Bedarbės i i *■ 1
Ąpdraudos Bilius dar ’ tebe-1 
guli pas kongreso komisiją.' 

racijos ir jos didvyriškai suki-1, Tos komisijos pirmininkas 
lo, bet sukilo be prisirengimo, (yra tūlas reakcionierius 
be tinkamo dvasinio ir medžią-1 kongresmanas Connery ir 
ginio apsiginklavimo, be disci-;; įa bili sabotažuoja. Komi. 
vadovybės. Į tetas ragina darbininkų or-
 J ■ ganizacijas siųsti rezoliuci- 

„ L x.. , .. , J jas kongresui ir reikalauti,Bet tik barikados, tik revoliu-i ; , .. . x ’
cija, tik ginkluotas darbininkų j kad ■1.1S. tu03aus imtl3 svars’ 
karas prieš kapitalą išris didį- tymui ir užgirtų Darbinin- 
jį klasių kovos klausimą, pa-iįkų Bedarbės Ąpdraudos Bi- 
liuosuos darbininkų klasę. Tajlių. 
paliudija Austrijos barikados. 
To mokina visa žmonijos isto
rija. Ginkluoti sukilimai, gin- ■ 
kluotos revoliucijos nušlavė feo
dalizmą ir suteikė laimėjimą 
buržuazijai pradžioje 19-to 
šimtmečio. Revoliucija nušlavė 
Anglijos viešpatavimą Ameri- > 
koje. Ginkluotas karas nušla-

KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
MIESTELĮ

BARCELONA, Ispanija.— 
pautas pranešimas, kad ko- 

mnistai darbininkai paėmė 
savo rankas, miestelį Cas- Anglijos Darbininkai 

ve negrų vergiją Amerikoje, j ;ellsera ir 
Barikados, bolševikų partijos!^ės iškėlė raudoną vėliavai

bu kūrjp ir pjautuvu. tetariate Kovą
II • , Ą ! 7 ’ 5V' '

“Mes Nespėjome Apsiginkluoti,” Šankia 
Austrijos Darbininky Vadas į Budelius

• VIENA, Austrija. — 
Dolfusso Valdžia paleido 
darban kartuves ir žmogžu 
džius prieš geriausius dar
bininkus kovotojus. Visuo
se miestuose įsteigtos kar
tuvės. Mieste Linze pako
rimui pavesta 40 darbinin
kų. Wollsegge fašistai ka
reiviai suėmė grupę mai- 
nieriu ir visus nužudė, v

Vienoj tapo pakartas 
ugniagesių kapitonas, 
Weissl, kuris vadovavo dar
bininkams ant barikadų. 
Prieš nužudymą jis pareiš
kė: “Jūs mane suėmėte tik 
todėl, kad mes neturėjom 
laiko pakankamai ’apsigink
luoti. Aš esu revoliucinis 
socialistas. Aš kovosiu 
prieš Dolfussą iki mirties.”

JAPONIJA BANDO ĮTRAUKTI CHIMJį I 
KARA PRIEŠ DARBININKU TĖVYNĘ

SHANGHAI. — Japoni
jos imperialistų agentai su
šilę darbuojasi, kad Chinijos 
Nankingo valdžią įtraukus 
į suokalbį prieš Sovietu Są
jungą. Sakoma, kad jie pri
vertė Nankingą susitaikyti 
su Cantonu. Jie žada finan
suoti visą eilę svarbių del 
karo strategijos geležinkelių

K

Chinijoje. Japonija taip 
pat siūlanti pabudavoti ge
ležinkelį nuo Fukien sosti
nės Foochow iki Kiangsi 
sostinės Nanchang, idant 
palengvinus Chang Kai-she- 
kui kariauti prieš Chinijos 
komunistus centralinėj ša
lies dalyje.

PARYŽIUS. — Tarptau-' kruvinąjį fašizmą. Balta vė- 
tinis Komitetas už Paliuosa-: liava tapo iškelta. Šimtai 
vimą Politinių Kalinių iš fa- i d a r b i n i n kų suareštuota. I prasidėjo.
šistų kalėjimo dėjo visas pa-; Jiems grūmoja mirtis fašis- i Iš provincijų pranešimai 
stangas, x.____ , . _ - - .
dabar randasi Vokietijos I kalėjimas. Patys namai be-! kai pradeda pasiduoti. Tik 
Komunistų Partijos sekre-'veik visai sugriauti, sudau-jkai kur dar tebeina kruvini 
torius drg. Thaelmann, taip žyti kanuolių šūvių. mūšiai ir darbininkai did-
pat drg. Torgler. Fašistui Darbininkų nelaimė buvo; vyriškai tebesikauja su 
valdžia griežtai atsisako su
teikti informacijas. Kadan
gi nesenai fašistiniai žmog
žudžiai užmušė K. P. politi
nio biuro narį drg. Scheer ir . . .
kitus tris vadus, tai labai nicija išsisėmė ir turėjo pa- < komay kad valdžia jau ate- 

i bijoma del likimo Thael- sijoti.
imann ir Torgler.

kluotiems darbininkų bū
riams, kuomet sukilimas

Iš provincijų pranešimai 
kad patirti, kur Į tų rankose arba ilgų metų parodo, kad ir ten darbinin- 

randasi Vokietijos kalėjimas. Patys namai be- kai pradeda pasiduoti. Tik

Darbininku nelaimė buvo ; vyriškai 
tame, kad jie nebuvo p risi- Pr^s?Įs; 
rengę prie revoliucijos, ne-rengę prie revoliucijos, ne- Pačioj Vienoj eina darbi- 
turėjo pakankamai amunici-1 ninku nuginklavimas ir 
jos. Laikėsi didvyriškai ke- i kimšimas į kalėjimus. Ka
lias ištisas dienas, bet amu-(ėjimai jau perpildyti. Sa-

. Antra ir svarbiau- :mė iš darbininkų kelis šim- 
priežastis, tai nebuvotus šautuvų, keturiasde- 

disciplinuotos, galingos va-.šimt kulkasvaidžių ir daug 
v I dovybės laike tos didvyris-; granatų.ĮVAIRIOS ŽINIOS I i kos kovos—nebuvo kam pri- Dabar prasideda Dolfus- 

i statyti amunicijos kariau- so valdžios budelių ir fašis- 
; jautiems darbininkams, ne- tinių gaujų keršijimas, dar- 
|buvo kam vesti karą prieš [bininkams, kurie išdrįso im- 

niiėin /knlniima I valdžios strategiškas įstai-Į tis ginklo gynimui savo kla- 
/ v . t. Igas, neouvo planuoto ban- sės reikalų. Neužteko to, o’a vos už uzmiiRimn ’ 1 I .

šia

Lake George, N. Y.
■ Edward Baker, 68 metų am-1 
įžiaus, ]

™ nupins Tipvns i dymo užgrobti valdžios gm-1 kad tūkstančiai paskersta
______ ; klus.

i Detroit, Mich. — žmog-j Socialistų Partijos vadai Ičiai žus budelių rankose, 
į vagis O’Riordan nuteistas ! visuomet buvo priešingi re- 
nuo 15 iki 45 metų kalėji- i voliucijai Jr prisirengimui 
man už pavogimą tūlo Abe ipNe revoliucijos. Prasidė- 
Fein dar 1927 metais. jus sukilimui, vieni iš jų 

---------  tuojaus pasislėpė, kiti pabe- 
Henderson, N. C. — Čia g0 mūšių viduryje. Darbi- 

automobilio nelaimėj užmuš- ninkai palikti be vadovybės 
tos dvi turtingos moteriš- kruvinųjų fašistų rankose, 
kės iš New Yorko—ponios Dabar paaiški, kad vyriau- 
Baumeister ir Breaslin.

mūšiuose, dar kiti tukstan-

vadovybėje, nušlavė » Rusijos j 
carizmą ir pagimdė Sovietų Są
jungą. Dar kartą ir dar kartą e ir 1 • m •
tą tiesą patvirtino Austrijos/ Parmenu Vadai Teisme; 
didvynskos barikados, Austrijoj c
proletariato didvyriška kov 
ant barikadų prieš kruviną 
fašizmą.

r ant miesto svetai- ^ Austrjjos pro. 
e raudona vėliavą I, , . ,tetariate Kovą

: Italija ir Vokietija Prisirengę 
Užgrobimui ir Pasidalinimui 

Austrijos

Bet Austrijos darbininkų 
didvyriškos kovos dvasia 
pasiliks gyvuoti. Darbinin
kai dabar turės pertaisyti 
savo eiles, turės prieiti prie 
išvados, kad jie negali lai
mėti pasiliuosavimo po so
cialdemokratijos vėliava, 
kad vienintelis kelias, kuris 
veda prie laimėjimo, yra 
Komunistų Partijos kelias.

VARSAW, Ind. — Prasi
dėjo teismas prieš United 

_____  Farmers’ Lygos sekretorių 
į Tiala, jo žmoną Viola Tialą 

Sovietų Sąjunga priėmė už įr jesse Hann. Visi trys 
savo piliečius bulgarus komu- į kaltinami neleidime policijai 

.. Bulgarijos fašistinė Pa\d«oti f armėno ūkę. Va- 
buržuazija atėmė iš jų piliety- sario 15 d., kuomet teismas 
bes teises, nes jie tos buržuazi- prasidėjo, į teismabutį susi- 

Jie randa rinko penki šimtai farmerių 
prieglaudą darbininkų tėvynė- įr reikalavo jų vadų paliŪO- 
ic.________________________Į • ■m . , . , . . . j savimo.Tai dar vienas skaistus įrody
mas, kaip ištikimai ir tvirtai 
Sovietų Sąjunga palaiko inter
nacionalizmą. Tai dar vienas 
įrodymas, kad Sovietų Sąjunga 
yra tėvynė viso pasaulio prole
tariato. > z

Tanevą. Bulgarijos

jos mirtini priešai.

LONDON. — Vasario 14 
id. Anglijos Komunistų Par- 
I tija surengė darbininkų de
monstraciją prie Austrijos 
konsulato Londone ir užpro
testavo prieš Dolfuss val
džios kruvinus užpuolimus 
ant darbininkų. Partija 
taip pat išleido manifestą į 
Nepriklausomą Darbo Par
tiją ir į darbo unijas, šau
kiant į bendrą frontą už 
Austrijos kovingą prolęta-

Italijos Mussolinis 
siuntė 75,000 kareivių 
Austrijos rubežiaus. Vokie
tijos Hitleris taip pat su
traukė dideles armijos spė
kas ties Austrijos rubežium. 
Abudu prisirengę patraukti 
į Austriją, jeigu ten kartais 
darbininkai paimtų viršų 
prieš Dolfusso diktatūrą.

pa- 
prie

TELEFONŲ SKAIČIUS
AMERIKOJE

Linden, N. J. — Standard 
kompanijos žibalo dirbtuvės 
eksplozijoje užmušta darbi
ninkai Albert Brylski ir 
Joseph Pluta.

Washington. — Valdžios 
Darbo Taryba nutarus leisti 
New Yorko kailiasiuviams 
referendumu nusibalsuoti 
kokios jie unijos nori.

f

Apskaitoma, kad Jungti
nėse Valstijose ant 
vienų šešių žmonių 
po vieną 
kita šalis 
telefonų.

telefoną, 
neturi tiek

kiek- 
išeina 
Jokia 
daug

London. — Tyrinėjimas 
parodė, kad tose Indijos 
vietose, kur sausid 15 d. 
įvyko didelis žemės drebė
jimas, visas žemės pavir
šius pasikėlė ant virš pusės 
pėdos.

Havana, Kuba. — Gabe
nant kalinius į teismą, pa
darytas iš patamsio užpuoli
mas. Ne tik visi trys kali
niai nušauti, bet sužeisti ir 
policistai.

Paryžius. — Kuomet pre
mjeras Doumergue pasirodė 
parlamente su savo pareiš
kimu ir prašymu jo kabine
to užgynimo, tai Komunistų 
Partijos atstovai šaukė: 
“žmogžudį! žmogžudį!”Ta- 
čiaus parlamentas 400 balsų 
prieš 125 išreiškė kabinetui 
pasitikėjimą.

sias socialistų vadas Bauer 
jau randasi Čechoslovakijoj.

valstijoje automobilių nelai
mėse užmušta penki žmo
nės.

NEW YORKO POLICIJOS GALVA O’RYAN 
GARBINA SOCIALISTŲ PARTIJOS VADUS

NEW YORK. — Komuni
stų Partijos ir kitų revoliu
cinių darbininkų organizaci
jų delegacija pribuvo pas 
miesto majorą LaGĮuardiją 
ir užprotestavo prieš polici- 

jjos kruviną užpuolimą ant 
demonstracijos vasario 14 d. 

, Ponas LaGuardija veidmai-

ningai nudavė, kad jis nieko 
nežinąs apie užpuolimą ir 
įsakęs policijos galvai ponui 
O’Ryanui dalyką ištirti. 
Tuo tarpu O’Ryan iškeikė 
komunistus ir išgarbino so
cialistus. Pasakė, kad soci
alistų vadai “šimtu procentų 
kooperavo su policija.”

Sudegė Trys Žmonės
PRINCETON, Ind. — Pi-

Trenton, N. J.—Per vie
ną vasario 15 d. New Jersey

liant į pečių, eksplodavo ga
zolinas, uždegė namą ir su
degino Velma Clem, 35 me
tų ir jos dvi dukteris. Dau
giau atsargumo su gazolinu' (Daugiau Pasaulinių žinių 
bei kerosinu! 5-tam puslapyj)
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priešakinius'proletariato būrius visai ki
ta kryptimi: pastatys juos vadovybėje ko
munistų ir Komunistų Internacionalo

Šitie įvykiai Austrijos darbininkams 
bus tai, kas Rusijos darbininkams buvo 
190$ metai. Beje, šitie įvykiai bus nepa
prastomis lekcijomis ne tiktai Austrijos 
darbininkams, bet ir viso pasaulio.

Amžina atmintis žuvusiems kovoje su 
fašistais Austrijos proletarams!

Neatiaidi kova kruvinajam fašizmui!

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

 of March 3, 1879

Kas Toliau? i
I I

Pranešimai skelbia, kad budelis Dolfus- Į 
sas laimėjo kovą prieš išstojusius Vienos | 
mieste darbininkus. Didžiuma kovojusių 
darbininkų pasidavė. Social-demokratų I 
vadai, vadovaujami Otto Bauerio, pabė- ! 
,go į Šveicariją, o tūli slapstosi. Nors 
šiuos žodžius rašant, provincijiniuose | 
miestuose darbininkai dar nepasidavė, 
tačiaus labai galimas daiktas, kad greit j 
ir ten bus padaryta tas pats, kas Vieno- Į 
je. Kitais žodžiais, darbininkai kovą i 
pralaimėjo. Išanksto buvo galima ma- i 
tyti, kad panašiai bus, kadangi darbinin- ' 
kų klasė, būdama Bauerių, Kautskių ir 
kt. vadovybėje, nebuvo tom kovom pa
ruošta. Spėkos buvo perdaug nelygios: j 
kapitalistai turėjo gerai organizuotą ar- i 
miją, išlavintus ir ginkluotus fašistų bū
rius ir po.liciją—policiją, kurią įsteigė ir 
palaikė social-demokratų partijos vadai, 
bet kuri tarnavo ne jiems, ale fašistams! 
Darbininkai, išstoję gaivaliniai, neturėjo ’ 
užtenkamai ginklų, trūko jiems amuni
cijos, stokavo ir vadovybės. Svarbiausia: ' 
jie neturėjo programos, kuri išjudintų 
darbininkų klasės plačiuosius sluogsnius; ■ 
social-demokratijos lyderiai skelbė, kad, 
girdi, yra kovojama už palaikymą tos pa
čios tvarkos (kapitalistinės) su buržua- į 
zine demokratija, kokioje jie šiuo tarpu I 
randasi, bet nekėlė darbininku valdžios i z v
obalsio.

Akyregyj to visko, Austrijos darbinin
kų pasirįžimas, ištvermė ir kovingumas 
stebina visą pasaulį. Jeigu jie galėjo at
silaikyti per keletą dienų, tai tas tik pa
rodo, kaip didvyriškai jie kovojo, kaip 
pasišventusiai jie rįžtasi neprileisti fašiz
mui užviešpatauti.

Nepaprastą drąsą ir ištvermę parodė 
Austrijos darbininkės, kurios greta vyrų 
guldė savo galvas kovoje su budeliais.

Kas bus dabar? Be abejojimo, laimė- ' 
jęs, fašizmas bandys pavartoti dar ne- j 
girdėtą terorą prieš drįsusius iškelti gin- i 
klą darbininkus. Neabejotina kad nema- ; 
žai jų bus nužudyta, tūkstančiai subruk- ; 
ta į kalėjimus ir koncentracijos stovyk- i 
las. Dalykai nebus nei kiek geresni, kaip ; 
Vokietijoj.

Bet ar tas buržuaziją išgelbės? Ne!
Nugalėtoji darbininkų klasė, kad ir 

prie sunkiausių aplinkybių, persiorgani- i 
zuos. Tūkstančiai social-demokratų dar- | 
bininkų—kovotojų pereis į eiles Austri- Į 
jos Komunistų Partijos, kuri jau tūlas ( 
laikas veikia palėpyj. Išsidirbs nauji ka- I 
drai, nauji veikėjai ištikimų kovotojų, 
kurie paėmę skaudžias pamokas iš social
demokratų lyderių, pakreips Austrijos

Kitais žo- 
bū- 

Dol- 
dar-

Kunigai Rodo Savo Iltis
Chicagos “Draugas”, komentuodamas 

apie Austrijos įvykius, prieina išvados, 
kad “pavojus Austrijos nepriklausomybei 
yra didelis”. Tačiaus, kunigėliai suran
da, jog nuo to Austrija “išsigelbės tik 
tada, jei vyriausybei pavyks numalšinti 
šėlstančius socialistus...”
džiais, Austrijos nepriklausomybė 
sianti užtikrinta tiktai tuomet, jei 
fusso budeliams pavyks sukriušinti 
bininkų išstojimą prieš fašistus!

Neįstabu, kad kunigai šitaip rašo. Jie 
elgiasi ne geriau. Austrijoje, kaip pra
neša spauda, laike darbininkų išstojimo, 
kunigija landžiojo po stubas organizuo
dama saikas mušeikų, kurie galabintų 
kovojančius darbininkus.

Budelis Dolfuss juk yra krikščionių so
cialistų partijos žmogus, o tą partiją val
do fabrikantai, buožės ir kunigai. Dol
fussas palaimintas Austrijos vyskupų ir 
kardinolo. Palaimintas, kadangi jis gi
na išnaudotojų reikalus.

Jeigu taip, tai visai neįstabu, kuomet 
lietuviški “dievo pateptiniai” prašo die
vo, kad jis padėtų Dolfussui išskerst juo 
daugiau socialistų ir komunistų darbi
ninku. *- i

Bet kaip į tai pažiūrės šiek tiek pro
taują parapijiečiai?!

Nublukęs Minėjimas
Šiemet lietuviški patriotai kur kas nu- 

blukusiau mini Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktuves (kurios 
vas. 16 d. išpuolė 16-kametinėm sukaktu
vėm), negu pirmiau kada. Nėra entu
ziazmo, stinga patriotiško štymo. Jis at-

Kodėl? Visųpirmiausia todėl, kad pa
čioj Lietuvoj gyvenimas vis sunkėja. At
einą iš ten laiškai liudija' krizio gilėj imą 
ir darbo žmonių buities skubų blogėji
mą. Tie amerikiečiai, kurie manė savo 
seno amžiaus dienas praleisiu “laisvoj 
Lietuvoj”—su kiekviena diena vis labiau 
nusivilia ir keičia savo nuomonę.

Kiekvienas, kuris tik mąsto ir turi 
akis, puikiai žino, kad ne tik ekonominiai 
Lietuvos darbo žmonės turi sunkumų, bet 
kad jie surakinti ir politiniai. Viešpatau
ja žiauri fašistų diktatūra, smaugianti 
kiekvieną darbininkų pasijudinimą. ’

Tas viskas įmeta juo daugiau pesimiz
mo į tą nusiminimą, kuris turi apėmęs 
tūkstančius tų, kurie prieš kelis metus 
buvo užžavėti Lietuvos nepriklausomybe.

Dėlto šiemetinės sukaktuvės buvo to
kios mizernos. Kur ne kur sukorkė di
desniu balsu vienas ar kitas patriotų, bet 
jį mažai kas girdėjo, nes mažai kas ir 
bandė išgirsti.

ventoją, kurie didžiumoj 
vienos tautos—vokiečiai, ku
rie sudaro 97 nuoš. visų gy
ventojų.

Austrijoje yra 9 provinci
jos ir specialis distriktas— 
Vienos miestas. Po pereito 
karo talkininkai imperialis
tai pasisavino visą jos karo 
ir prekybos laivyną, uždėjo 

; kontribuciją ir paliko Aust- 
■ rijai teisę turėti 30,000 kar
eivių armiją, .Austrija yra 
respublika, kurioje prezi
dentas renkamas 6 metam. 
Dabar prezidentu yra D r. 
W. Miklas, bet visa galia 
randasi rankose nedidelio 
ūgiu sutvėrimo, bet didelio 
darbininkų neprieteliaus Dr. 
E. Dolfusso, kuris tuom 
pat kartu yra užsienio, vi
daus, armijos ir žemdirbys
tės ministeriu ir ministerių 
pirmininku.
Politinės Partijos ir Kovos

Telegramos praneša, kad 
Dolfussas užsispyrė išnai
kinti marksistus, ir šioje 
kovoje jau tūkstančiai žmo- 

Inių užmušta, o dar daugiau 
| sužeista. Kovos prasidėjo, 
kada Dolfusso gaujos už
puolė socialistų namą Linz 
mieste. Tai buvo kibirkštis j Austrijoje dabartiniai įvy- ( 
į parako bačką. ..... ........
na visuose miestuose, o la-; džia karui. Francijos, Ita- Į 
blausiai Vienoje, kur sočia- Hjos ir Anglijos imperialis- 

rankose tai derasi ir ruošiasi pasiųst | 
Dolfussui armiją į Austriją, jeigu Dol-;

nepavyks laimėti.

Vasario
Pradžia 2

Vasario
Pradžia 7 

Vasario 
svetainėje,

dovavo darbininkų sukili- Į 
mui, reikalaujant nugink
luoti fašistų grupes ir ap
ginkluoti darbininkus.
1927 M. Vienoje Sukilimas

Vienoje, 1927 metais, lie
pos mėnesį darbininkai sti
chiniai sukilo prieš buržua
ziją. Sukilimo pradžiai pa
sitarnavo tas, kad buržua
zijos teismas išteisino fašis- i 
tus, kurie užmušė du darbi-' 
ninkus. Darbininkai paskel- i 
be generalį streiką ir komu-! 
nistų vadovybėje reikalavo 
ginklų. Bet prieš darbinin
kus išstojo ne vien buržua
zija, bet ir socialistai vadai. 
To sėkmėje darbininkų su
kilimas buvo nuslopintas.

Austrijoje žemdirbių-po- 
nų partija, dalis buržuazi
jos, susijungusios į pro-ger-1 
manų partiją stoja už Aust-' 
rijos sujungimą su Vokieti-I Broadway, neilgai trukus su- 
ja. Tokį sujungimą palai- sirinko suviršum 300 simpati- 
kė ir Austrijos Social-Demo- So
kratų Partija. Dolfussas ^a.rt)ininkų’. 
susijungęs su Austrijos fa
šistais, kurie . nori “didelės 
Austrijos”, bet ne sujungtos Policija nedrįso 
su Vokietija, krušina sočia-, darbininkus

panija sutiksianti mokėti laivo 
darbininkams po $50 j mėnesį, 
o unijos viršininkai reikalau
ja, kad būt mokama $60 į mė
nesį.

L. H. Jones, unijos biznio

25—-New Eaglė. Į Union viršininkams, kad kom- 
val. po pietų.
25 — Washington.
vai. vakare.
28, APLA. 3 k p.
Carnegie. Pradžia

7:30 vai. vakare.
Kovo 2—APLA. 2 kp. kliu- agentas, pasiuntė protestą po

ke, 109—21st St., S. S. Pitts- licijos viršininkui, Charles D. 
burgh. Pradžia 7:30 vakare.; Gaither, už nepaprastą skai- 

Kovo 4—Wilmerdinge.
ALDLD. 4 Apskr. Komitetas.

Laivo Darbininkai Išėjo 
Streikan

BALTIMORE, M. D-*
Čia laivo darbininkai išėjo 

į streiką. Laivas Munsoma su
laikytas prieplaukoj, Bond 
Street. Laivas turėtų būt pa
siųstas į Fairfield dry dock, 
bet negalėjo, nes tik trys lai-| 
vb viršininkai pasiliko ant lai
vo.

Streiko priežastys: darbi
ninkai reikalauja pakėlimo al
gos nuo $50 iki $60 į mene-| 

j si. Streikieriai susirinko antį

Policija,- pamačiusi minią 
kuine užplaukė 

pikietuoti laivą, skubinosi su
traukti spėkas; 
pribuvo

neilgai ėmė, 
suvirs 100 policistų.

i užpult laivo 
ir pikietuotojus,

ičių policijos prisiuntimo.
Kitas protestas buvo pasiųs

tas ugniagesių viršininkams 
.už tai, kad ugniagesių laivelis 
su policijos laiveliu buvo ap
juosęs pikietuojamą laivą.

Baltimorės laivų darbinin
kai kada tik į streiką išeidavo, 
visados laimėdavo. Gerų lin
kėjimų kovingiems darbinin
kams laimėti ir šią kovą.

Bosai Darbininkus Spardo

Vasarių 6 dieną vietiniam 
anglų laikraštyje, “The Sun,’’ 
tilpo žinia iš Akron, Ohio, kur 

įrašoma, kad rubber dirbtuvės 
.bosas skaitęs laikraščiuose. 
1 kad stambiose automobiliu I vdirbtuvėse bosai neleidžia 
darbininkams atsisėsti darbo 
laike, šešių pėdų formalias, 
norėdamas pasigerinti kompa
nijai, nutarė pats sau, kad jis 
rubber dirbtuvėj, kurioj jis 
yra formaliu, neleis darbinin
kams atsisėst laike darbo va
landų.

Formalias perėjo per dirb-
llStUS ir Jiems piimeta hit- į 1 ramiai s veJO i! 1 r®J°’ltUvę ir pasakė darbininkams: 
lerizmą. ;kaip p.kietuotoja. demonstra-(daĮ)ar vjenas darbj

’ . , .. . . .1 ninkas neturit teisės atsisėst,( Laivo kompanija, pasakiusi;
Mūšiai ei-i kiai gali pasitarnauti pra-’Marine Workers Industrial! (Tąsa 4-tam pus.) 

i i _ . .

listai laikė savo 
miesto valdžią.
padeda fašistų gaujos, kurių ■ fussui
vadais yra jo pagelbininkas | Italija tiesiog pareiškus, kad 
Emil Fey ir princas E. R. I ji neleis Hitleriui sujungti 
von Starhemberg, vadas fa-;Austriją ir Vokietiją. Tam 

' šistų Heimwehr gaujos. pritaria ir Francija. Pačių
Austrijos Socialistu Par-: interventų tarpe gali pasi- 

tija turėjo savo įtakoje dar-' reikšt didelių priešingumų. į
Paskutiniai įvyldai Pary

žiuje ir Austrijoje dar kar- : 
tą patvirtina, kaip teisingos j 
Komunistų Internacionalo! 
išvados apie tai, kad labai j 
greitai artinasi revoliucinių I 
didelių mūšių banga, taipgi! 
auga ir karo pavojus.

Austrijos įvykiai patvirti-1 
na ir tą, kaip žalingas yra 1 
socialdemokratd mokinimas j 
apie demokratijos keliu —

bininkuš. Ji 1925 metais, 
turėjo 575,000 narių, daug I 
maž tas skaičius išsilaikė ir 
iki šių dienų. Savo laiku ji 
buvo apleidus II Internacio
nalą ir organizavo 2į Inter
nacionalą, bet jam pakrikus, 
vėl grįžo į II Internacionalo 
eiles. Jos vadai Baueriai ir 
Adleriai atliko daug išda
vysčių, daugelį kartų nepri- 

' leido darbininkus kovoti,
i nes jie turi įtakos ir darbo įvykdinimą socializmo, dar

. . ... U...U ., LoJ 1a,,oMinint darbinin- kartą parodo, kad buržua
zija, užėjus jai reikalui, gin
klų pagelba sudaužo visus 
demokratinius u ž k a r iavi- 
mus, kad su buržuazija ga
lima kovoti tik išanksto nu
matant neišvengiamus gat
vinius mūšius ir tam pri- 

Ypatingai rengus darbininkiją.
D. M. š.

’unijose. . ......... —...........
kams pereitą kartą Pirmo
sios Gegužės kovos dieną, 
Vienoje, socialistai vadai 
gatves užtvenkė kareiviais 
su kulkasvaidžiais, o dabar
tinėje kovoje su Dolfussu ir 
fašistais nesimato iš jų pu
sės pasirįžimo.
Vienos sočia 1-demokratai

j' daug atsako už tai, kad jie, i 
I turėdami savo rankose vai-1 
! džią, laisvai leido fašis-1 
tams, visokiems princams ir 
Fęy vesti fašistinę agitaci
ją armijoje. Armijoje turė
jo; laisvas rankas fašistiniai

Austrija ir Dabartiniai įvykiai
' - . . . .1 r

Austrijoje liejasi darbi-; vusios prieš karą Austro- tybe Čecho-Slovakija. 
ninku kraujas. Pabaigoje ■ Vengrijos, kuri 1914 metais > gi dabartinė-Austrija turi

Preso Fondas Šiandien
Nuo ALDLD kuopos iš Freehold, N. J., 

per C. ShaltĮ aplaikėme auką $2.00. Nuo 
ALDLD 143 kuopos, iš Reading, Pa., per 
S. Zambacevich gavome auką $1.00.

Nuo vajininkų grupės iš Worcester, 
Mass., per J. J. Bakšį atėjo $5.00. Pi- 
variūnas, iš Linthicum Heights, Md., pa
aukojo $1.00. Viso aukų šiuom sykiu 
gavome $9.00.

Iš anksčiau buvo $101.94, dabar jau 
turime $110.94.

Preso kaina $1,950.00 Perkant tuojau 
reiktų įmokėti $650, o likusius turėtume 
išmokėti po $70.00 į mėnesį.

Presas jau dabar yra labai reikalin
gas. Tačiaus pirkti negalime pirma, ne
gu įplauks aukų $650.00, kuriuos tuojau 
reikės įmokėti presą perkant.

“Laisvės” Ądministracija.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Kairė Pusė Silpsta

i • Malonėkite man duoti pa-1 
'tarimą per “Laisvę.” Aš esu, 
130 metų vyras. Labai ligos 
lesu suvargintas kairėj pusėj 
i Taip slobnumai užeina, 
|net prakaitas išpila.
dėjo pirma iš kojos letenos,' 
traukti pirštus, sukti koją į , 
vidų, leteną. Net kitą sykį 

PITTSBURGH, Pa.— A.L. partraukia ant žemės, kaip 
D.L.D. Ketvirtas Apskritys nuomaras, ir net liežuvį susi-!

Padaro ranką ir 
tinkui, kuris dalyvavo kaip koją kaip medinę, ligi atsi 

'delegatas Washingtone nacio-į gaunu. Esu vedęs. Ir nepa-1 
Inaliame bedarbių suvažiavime įsako daktarai, ar galiu išsigy- 
ivasario 3-5. Dabar d. Mar- dyt ar ne. Dešinė pusė gerai;

:us išduos platų raportą iš į dirba, sveika.
'suvažiavimo eigos. Tai labai' ,

i < a t ta t ta Atsakymas.j svarbus raportas. A.L.D.L.D. i
I kuopos turi rengtis, kad sau- ( Drauge, jei Jums

!kokio fizinio susižeidimo, kri
timo, užsigavimo, ar nuo ko- 

Ikios ligos. Yra bakterinių, 
,1 parazitinių ligų, kurios

'Uitai pažeidžia
J-

kad;
Pra-;

nere- 
smegenų audi- 

įiiiius toj ar kitoj vietoj. jr iš 
~ j to pasidaro liguistumo pažy

miai, simptomai, kaip kad ir 
Jūsų.

Bene bus Jums, Drauge, ge
riausiai eiti ligoninėn. Tegul 
ten Jums padaro fotografines 
nuotraukas X spinduliais, te
gul da nuodugniau visa ką iš- 

I kamantinėja, ištyrinėja. Gal 
< pasiseks susekt ligos priežas- 
itis, o jau tada lengviau bus 
i numatyti, koks geriau tiktų 
gydymas.

O kol kas, tam suerzinimui, 
ten pati tam mėšlungiškam spazmin- 

kiami mitingai būtų sėkmingi, jaut vietos daktarai, visaip Jusigumui mažinti, galėtute var- 
kad juose daug bedarbių ir j ištyrinėję, nepasako, tai kaip toti kad ir bromo druskų: 
dirbančiųjų dalyvautų. Jam ■ gi galima pasakyti ištolo, ne-i “Triple bromides, grs. 15. tab- 

i. vien tik besireiniant. lets No. 100.” Imkite po vie- 
 ------------------------------- 1 JūsRj keliais nurodymais? na tabletėlę, ištarpintą van- 

Vasario 21—Sūnų Lietuvos Iš viso matyt, kad Jums dens stikle ir da į tą patį stik- 
Austriios kai-1 ant Austrijos K. Part., ku- 1 svetainėje, '818 Belmont St..'veikiausiai yra koks nors su- klą įmaišę pusę šaukštelio so- J - —-----  ------ r, erzinimas

neje nervų sistemoje. Gal kar 
tais auga 
naujikaš, ‘

Drg. P. J. Martinkaus 
Maršrutas Pittsburgh^ 

Apielinkėj

Tai-

oficieriai ir dvasiški ja, ir to
kiu būdu ją priruošė prieš
komunistus ir net pi'ieš ko- ^gja maršrutą d. P. J. Mar-; kramtau.
vingus socialistus eilinius 
narius,

Austrijos Komunistų Par
tija susiorganizavo rudenį,• • ♦••• I I °-pereito imperialistinio karo turėjo 241,333 keturkampių tik 32,369 keturkampes my- 1918 metais, iš kairiųjų so-' 

Austro-Vengrijoje prasidė- mylių plotį ir 52,000,000 gy- j lias žemės ploto, atskirta cial-demokratų. Iš pradžios
. Sena Austrija bu-! nuo visų jūrų. Vienatinis ji turėjo 30,000 narių, bet 

Revoliuci- vo pavergus daug kitų tau-; vandens kelias—tai upė Du- kada kaimyniškoje Vengri
jos metu socialistai ėjo iš- tų. Austrijai pralaimėjus; nojus, bet ir tas, pirm negu joje 1919 m. buvo nugalėta 
Vien su liberale buržuazija karą, didelė jos dalis teko' pasiekia Juodąsias jūras, Sovietų valdžia ir įvestas 
prieš komunistus. Austrijo- buvusiai, Serbijai, kuri dą- j tai plaukia tarp Jugo-Slavi- baisus teroras prieš komu- 
je laikinai buvo įsigalėję so-; bar vadinasi Jugo-Slavija; jos, Vengrijos ir Rumufti- nistus, tai tas atsiliepė ir 
cialistai ir Vienoje nuo se- Rumunijai; Lenkijai—Gali- jos žemių. ' A ‘ “ 1 * 1 """■ A----L-JTr i...

jo revoliucija, kuri ir priar-;ventojų. Sena Austrija bu-!nuo visų jūrų, 
tino karo galą. T

j rengiama prakalbos sekamose Isima’čius 
'vietose: ’ JūsTi k e

nai buvo socialistų valdžia cija. Atsiskyrė nuo Aust- mynais yra: Jugo-Slavija, rios narių kiekis nupuolė iki 
---------------------------------------------------------------------------1927 metais Komu-!

A. V ---- 1/ ***</ JL £

su Karl Seitz majoru prie- rijos Vengrija. Dalis Aust-i Italija, Šveicarija, Vokieti;
rijos teritorijos teko Itali- ja, Čecho-Slovakija ir Velig- nisįų Partija Vienoje turė- 

Dabartinč Austrija yra-jai ir ant buvusios jos teri- rijį.
tik viena aštunta dalis bu- torijos susidarė nauja vals- Austrija turi 6,534,481 gy- i kiekis paaugo.

šakyje.
jo 65 kuopas ir jos narių 

Tada ji va-

N. S. Pittsburgh. Pradžia 7:30 
ival. vakare.

Vasario 23—Liet. Mokslo 
Draugijos svetainėje, 142 Orr 
St., Soho-Pittsburgh. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

smegenyse, centri-|dės miltelių (“baking soda”), 
kar-į po velgio, tai po .tris per die- 
koks j ną. šie vaistai nepagydys, 

Gal tū- bet palengvins nervų ir sme- 
la smegenų dalis yra užgau- genų arzumą 
ta, sutrenkta, pažeista, ar nuo jam spazmingumą.

smegenyse 
tumoras.

ir priklausantį
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Leninas stoja už naują meną, už darbinin
kų meną, kurį gali suprasti liaudis, darbinin
kai.

'Menininkas.
Judžiai- T eatras-Muzika

MENO SĄJUNGOS CENT- , 
RO BIURO POSĖDIS

Leninas Apie Meną
Leninas tezių apie meną neparašė. Jo misi

ja buvo pati svarbiausia—organizavimas ir 
vadovavimas revoliucijos. Kova prieš Kauts- 
kį ir II Internacionalo vadus, privedimas Ru
sijos darbininkų prie revoliucinio laimėjimo 
ir paskiaus išlaikymas, budavojimas darbi
ninkų valstybės. šie darbai sudaro visoje 
istorijoje didžiausią Leninui paminklą.

Apie meną Leninas tik retkarčiais kalbė
davo. Giliam analizui jisai neturėjo laiko. 
Tačiaus Lenino kalbos apie meną, kurių ir 
nedaug palikta,—yra masteriškos, autoritetin
gos.

Klara Cetkina pasakoja apie Lenino pa- 
žvalgas apie meną. Jau bus daugiau, kaip 10 
metų nuo laiko, kuomet Cetkina viešėjo pas 
Leninus. Tuo laiku, prie paties Lenino, jau 
Klara Cetkina gėrėjosi darbais, kuriuos vy
kino Komunistų Partija. “Aš išreiškiau en
tuziastišką džiaugsmą tam milžiniškam kul
tūriniam bolševikų darbui, energijai ir veik
lumui tveriamųjų jėgų, kurios atidarinėja 
naujus kanalus (priemones, būdus) menui ir 
apšvietai.” Taip pat Cetkina išsireiškė, kad 
dar daugelyje dalykų yra netobulumų, dar 
tik daroma bandymai.

Jinai išsireiškė pageidavimą naujo turinio, 
naujų formų mene, naujo kultūrinio gyve
nimo. Paskiaus kalbėjo Leninas sekamai:

“Pabudimas, jėgų veiklumas, kurios šu
tvei- naują meną ir kultūrą Sovietų Rusijoj,” 
Leninas sakė, “yra gera labai gera, šturmin- 
gai skubus šis vystymasis yra suprantamas 
ir naudingas. Mes turime padaryti (pasivy
ti) tai, kas buvo apleista per šimtmečius. 
Chaosiškas rūgimas, karštis jieškojimui nau
jų išvadų (išrišimo), “hosanna” (riksmas) 
del tam tikrų artistinių ir dvasinių tenden
cijų šiandien, ‘kryžiavojimas jų’ rytoj... tas 
viskas neišvengiama.

“Revoliucija paliuosavo visas jėgas, kurios 
buvo sulaikomos atgal ir kelia jas iš dugno 
Į viršų. Imkime pavyzdį. Pamislykime tik 
apie tą spaudimą, kurį darė,į mūsų tapybą, 
skulptūrą ir artichektūrą mados, būdai ca- 
ristinio teismo. Taip pat skonis, suprati
mas ir dalikatnumas aristokratijos ir buržu- 
zijos. Draugijoje, kuri remiasi privatine 
nuosavybe, artistas gamina kūrinius rinkai, 
jam reikia pirkėjų. Mūsų revoliucija nuė
mė 'šitą, labiausia prozajišką, dalykų padėtį 
nuo artistų. Ji padarė Sovietų valstybę— 
jų apgynėją ir draugą. Kiekvienas artistas ir 
kiekvienas, kuris tik nori, gali liuosai reika
lauti teisių kūrybai pagal jo idealą, nepai- , 
sant, ar tai išeis gerai ar nee. Todėl mes tu
rime ir rūgimo, chaoso ir eksperimentų (ban
dymų). , /

“Bet mes esame komunistai. Mes negali
me susidėti rankas į kišenius ir leisti rūgti 
chaosui taip, kaip jisai nori. Mes turime 
sąmoningai vadovauti šiam vystymuisi, for
muotis jam ir išspręsti jo pasekmes. Tame 
dar mums stokuoja, labai daug stokuoja. 
Man rodos, kad taip pat mes turime savo 
Dr. Karlstadt. Mes dar perdaug esame 
‘ikonoklastai’ (stablaužiai). Mes turime pa
silaikyti grožę, imti tai kaipo pavyzdį, lai
kytis jos net'ir tuomet, kad tai yra “pasenę”. 
Kodėl šalintis nuo tikros grožės, ją atmesti 
ant visados ir kad viskas būtų kaipo pra
džios punktas tolimesniam vystymuisi tik to
dėl, kad tai yra ‘sena’? Kodėl garbinti naują, 
kad tai būtų priimta kaipo dievas tik todėl, 
kad tai ‘nauja’? Tai nonsensas, tikras non
sensas. Jame taip pat yra daug konvencio- 
nalio meno hipokritikos ir pagarbos vakarų 
mados (stiliaus) menui, žinoma, nesąmo
ningai. Mes esame geri revoliucionieriai, bet 
mes jaučiame turį priedermę pasakyti, kad 
mes esame ‘augštumoje dabartinės kultūros.’ 
Aš turiu drąsos pasirodyti save ‘barbaru’. 
Aš negaliu įvertinti kūrinius ekspresionizmo, 
fiuturizmo, kiubizmo ir kitų izmų, kaipo augš- 
čiausių išraiškų artistinių genijų. Aš juos 
nesuprantu. Jie neduoda man patenkinimo 
(smagumo).”

Cetkina taip pat išreiškė, kad jai nelimpa 
naujos meno stilistikos, naujos formos. Bet 
Leninas ir Cetkina suprato ir reikalavo ma
sinio meno,—meno, kuris suprantamas ma
sėms. Leninas stojo už meną, kuris turi dar
bininkų idėjas. Todėl toliaus Leninas tęsė 
savo pasikalbėjimą:

“Taip, Klara, mudu esame seni. Mes tu
rime tenkintis tuom, kad dar kiek ilgiau pa
siliktume jauni revoliucijai. Mes jau nesu
prantame naują meną, mes šlubuojame už
pakalyje jo.

“Bet mūsų opinija apie meną nėra svarbi. 
Taip pat nesvarbu tai, ką menas duoda ke
liems šimtams arba ir tūkstančiams iš to
kio daugio žmonių, kaip kad mūsų. Menas 
priklauso žmonėms. Jisai turi turėti giliau
sias šaknis plačiausiose masėse darbininkų. 
Jis turi būt suprantamas ir mylimas jų. Jisai 
turi būt įsišaknėjęs ir augti su jų (darbo 
masių) jausmais, protavimais (mąstymais) 
ir geismais. Jisai turi kelti ir išvystyti ar
tistus jose (miniose). Ar mes duosime py
ragus ir saldainius mažumai, kuomet dar di
džiumai darbininkų ir valstiečių stokuoja 
juodos duonos? Aš reiškimu čia netik tai, kaip 
kad jūs galite manyti, literatiniu supratimu, 
bet ir figuratyviai. Mes visuomet turime 
laikyti darbininkus ir valstiečius prieš savo 
akis. Mes turime išmokti skaitytis ir tvar
kytis su jais. Taip pat net meno ir kultūros 
sferoje.

“Todėl menas turi ateiti prie žmonių, o 
į žmonės prie meno—pirmiaus visko mes turi

me pakelti abelną apšvietos ir kultūros pa
dėtį. Tad, kaip mūsų šalis stovi šioje srity
je? Jūs stebinatės tuo dideliu kultūriniu dar
bu, kurį mes jau atlikome nuo to laiko, kaip 

i paėmėme galią (valdžią). Be jokio pasigy- 
> rimo mes galime pasakyti, kad mes jau pa

darėme daug šioje srityje, labai daug. Mes 
ne tik ‘nukapojome galvas’, kaip kad menše
vikai ir kautskiečiai mus kaltina visose ša
lyse,—mes taipgi apšvietėme galvas. Daug 
galvų! Bet ‘daug’ tik palyginamai su praeiti
mi ir nuodėmėmis valdančiosios klasės ir tų 

į laikų klikų. Mes susitinkame su milžinišku 
. darbininkų ir valstiečių švietimo ir kultūros 
I reikalu,—su reikalu, kuris keliamas ir aks- 
j tinamas. Ne tik tai Petrograde ir Maskvoje, 

industriniuose centruose, bet ir šalę jų, kai
muose. Mes esame biedna šalis, ubagiška 

‘ šalis, nepaisant, ar tai mes to norime ar ne, 
didžiuma senų žmonių pasilieka kultūriniai 
nukentėjusiais, išskirtais, žinoma, mes ve
dame stiprią kampaniją prieš beraštystę. 
Mes steigiame knygynus ir ‘skaitymo sta
bas’ miesteliuose ir kaimuose. Mes organi
zuojame kursus įvairiausiais klausimais. Mes 
duodame gerus scenos veikalus ir koncertus, 
mes siunčiame švietimo judžius ir keliau
jančias parodas po visą’ šalį. Bet mes pa
kartojame, kad tai viskas yra del tų dau
gelio milionų, kuriem labiausia stokuoja pa
ties elementario žinojimo ir labiausia primi- 
tyvės kultūros. Kuomet šiandien Maskvoje 
dešimts tūkstančių, o rytoj gal kita dešimts 
tūkstančių ^ra linksminama geriausiu teatro 
parengimu, o milionai šaukiasi mokintis meno, 
skaitymo ir rašymo savo pavardžių, skaitlia- 
vimo,—šaukiasi kultūros, nori išmokti, pra
deda suprasti, kad gamta valdosi natūraliais 
įstatymais, o ne ‘dievo tėvo’ ir jo raganų ir 
burtininkų valdoma.”

šioje vietoje Cetkina padarė pastabą Le
ninui del buržuazinės kultūros, kuri klaidi
na darbininkus. Paskiaus Leninas vėl aiš
kina:

“Aš žinau! Daugelis žmonių iš širdies ma
no, kad sunkenybės ir pavojai šio momento 
galima nugalėti ‘sūriu ir duona.’ Duoda— 
tikrai! Cirkas—gerai! Bet mes turime ne
pamiršti, kad cirkas nėra didelis, teisingas 
menas, o tik daug maž gražus palinksmini
mas. Mes neužmirškime, kad mūsų darbi
ninkai ir kaimiečiai nėra Romos sukilėliai. 
Jie nėra valdomi valstybės, bet jie valdo 
valstybę savo darbu. Jie padarė revoliuciją 
ir gynė savo darbą su nepalyginamu pasiau
kojimu, su kraujo praliejimu. Mūsų darbi
ninkai ir valstiečiai užsitarnauja daugiau, 
negu cirkas. Jie turi teisę prie tikrojo (tei
singo), didelio meno. Todėl, pirm visko, jiem 
reikia plačios populiarės apšvietos ir nurody
mų. Jie yra kultūrinė dirva,—įimant duonos 
užtikrinimą,—ant kurios tikrai naujas, dide
lis menas išaugs, komunistinis menas, tvar
kantis savo formas pagal savo turinį. Mūsų 
‘intelektualai’ susitinka su stebinančiais ir 
vertingiausiais uždaviniais. Suprasti ir išpil
dyti tuos uždavinius, tai reiškia dadėlis prie 
proletarinės revoliucijos, taip pat jiems pa
tiems reiškia platų atidarymą durų, kurios ve
da į laisvę iš jų pačių gyvenimo skurdaus pa
dėjimo, charakterizuojamo taip didžiai Komu
nistų Manifeste.”

Skaitytojas iš šio straipsnio jau galės pa
daryti išvadas, kaip Leninas žiūrėjo į meno 
klausimą. Menas Leninui, tai dalis darbinin-' 
kų socialistinės kultūros, apšvietos. Kaip kur 
Leninas mini “naująjį” meną, tai jisai kalba 
apie buržuazinį modernistišką meną—fiutu- 
rizmą, ekspresionizmą, impersionizmą ir kitus 
izmus, kurie darbininkams nėra suprantami.

Mes Girdėjom
Mes girdėjome kai vėjas
Lietė žalią gojų,
Mes girdėjom ir kai medžiai 
Skundėsi, raudojo.

Bet delko jie verkė, siaubė,’
Ar juos baimė kokia gaubė?— 

Mums nesužinot.

Mes girdėjom kai perkūnas 
Trankėsi supykęs,
Rodės, būtų į jo namą .
Priešas koks atvykęs.

Bet delko jis trankės, dūko, 
Ir ugningą žaibą suko,-—

Mums nesužinot.

Mes girdėjom darbininkų
Skundą ir vaitonę,
Mes supratom—jųjų būvis 
Jiems nėra malonė.

Jie ir mes supratom vieną:
Už teises jau kožną dieną 

Turime kovot!
25-XII-33. St. Jasilionis.

žmonių, o dau-

pirmas profesio-
kuriame persta-

Šį veikalą

į Draugai, Meno Sąjungos Cen
tro Biuro posėdis įvyks sekma
dienį, vasario 18 dieną, 10 vai. 
ryte, “Laisvės” svetainėje. Į 
šį posėdį yra kviečiama ir Me
no Sąjungos III Apskričio Ko
miteto nariai. Visi draugai da
lyvaukite ir būkite laiku.

V. Bovinas, Sekrt.

Theatre Union Ruošia Naują Veikalą
Iki šiol Teatro Unija New Yorke vaidino 

veikalą “Peace on Earth.” Tai buvo geras 
prieškarinis veikalas, šį veikalą matė dau
giau, kaip 100,000 įvairių 
giausia darbininkų.

šis veikalas buvo dar tik 
nalis vaidinimas Amerikoje,
tomą darbininkų klasės kovos, 
parėmė apie 100 įvairių darbininkų unijų, 
kurių ’priemone buvo išdalyta apie. 10,000 ti- 
kietų veltui bedarbiams.

Dabar šis veikalas jau baigia savo vai
dinimo laiką, šį veikalą pakeis kitas veika
las, “Stevedore.” Tai veikalas apie New Or
leano negrus. “Stevedore” veikalą parašė 
gerai' žinomi autoriai Paul Peters ir George 
Sklar. *•*

Tau Gyvuot Ilgai Neleista
Ak, tu svieto nedorybė, 
Kruvinoji tu tvarka, 
Ką visur sėji aklybę 
Tarp varguolių ten ir čia!

Tau ir “dievas” išgalvotas 
Peklą vargdieniui sutvėrė, 
Ir kapitalistas - kotas 
Virvę ne vienam užnėrė.

Del tavęs karo laukuose
Minios jaunuolių vergų 
Pūva be laiko kapuose,— 
Net prisiminti baugu.
Tokia tu tvarka siurbėlių,
Kurie be perstojo puotauja, 
Tvarka plėšikų-vanagų,
Kurie taip čiulpia mūsų kraują.
Tau gyvuot ilgai neleista: 
Vargo minios trenks tave, 
Nes rytų padangės aušta— 
Nuo jų šviesu bus mums ir čia;

' , Miškų Darbininkas.

Iš Priespaudos ir Vargų 
Revoliucijos Keliu t
štai jau juodas debesys 
Kyla, kaip tas vulkanas;
Vargų audra plečiasi, 
Kaip didžiausias klanas, 
žmonės skęsta į vargą, 
Skurdo ir bado nasrus: 
Skandina mus vargšus 
Tas kapitalistas aršus.
Šalyj pilna policijos, 
Ne kad tvarką daryt, 
Bet kad alkanus žmones 
Gatvėj kraujuos plukdyt. 
Darbo žmonės išmesti 
Ne tik iš tų dirbtuvių, 
Bet išmesti ir iš namų 
Mirti alkyj ant gatvių.
štai ve miesto pašaly j 
Randas supuvusių namų;
Ten mūs darbo žmonių 
Gyven tūkstančiai alkanų. 
Alksta žmonės mirtinai; 
Ligos apsilanko dažnai, 

, Namai visad yra šalti:
Nėra kuo pečių pakurti.
šalyj yra pilna turtų, 
Namų tūkstančiai tuščių; 
žmonės iš jų išmestieji 
Vargsta, žūsta ant gatvių; 
Maisto, drabužio visur 
Sandėliai pilni, kupini;
žmonės, ką gamina juoą, 
Šiandien nuplyšę, alkani.
Bet ar ilgai šitaip bus? 
Ar varguose žmonės žus, 
Kuomet vagia jų turtus 
Ponas nutukęs ir baisus? 
Ne, liaudis to nepakęs;
Badu save marint neleis; j 
Suvienys savo spėkas, 
Iškovot sau laisvę eis.
Štai rytų šalies draugai, 
Amžiais buvo kankinami;
Sibiru, tamsiais urvais, 
Visuomet buvo bauginami.
Taip ir šioje šalyje 
Nieks kovos nesulaikys, 
Mes kovosim iki tol, 
Kol išnaudojimas išnyks. v’ 

12-1-33. J. J. Butkus.
Detroit i

Teatro Sąjunga (Unija) mano savo vei-’ 
kimą praplėsti gana plačiai. Bando įtraukti 
daug narių į savo organizaciją, o paskiaus 
duoti paskaitas, prelekcijas apie vaidinimą 
ir veikalų rašymą. Sudarys skyrius šokikų 
ir kitas grupes, kurios bus galima panaudoti 
ir darbininkų svetainėse.

* * *
“Forgotten Men”—Karo Paveikslų Judis
Šiame judyje, kuris dabartiniu laiku ro

domas New Yorke, veik nieko daugiau nėra, 
kaip tik karo vaizdai, baisenybės. Paveikslai, 
sakoma, surinkti tikri, oficialiai.

. žiūrėjimui šis judis duoda šiurpių paveiks
lų. Matai, kaip kanuolės drasko namus, lau
kus, skandina laivus ir žudo gyvybes. Tai 
baisus 
pereitą 
kokios 
žeisti.

Hindenburgas, Peršingas ir daugelis 
kurie davė įsakymus karo laike, likosi 
ki ir po karui. Kareiviai neteko gyvasčių, 
neteko kojų, rankų, o generolai gavo meda
lius. Tie patys žmonės dabar ruošia naują 
kąrą. Judis baigiasi su Roosevelto ir kitų 
valdininkų garbinimu.

Tad šiuo žvilgsniu judis nėra prieškarinis. 
Jame garbinama tie valdonai, kurie ruošia 
naują karą.

vaizdas. Tačiaus tie, kurie diktavo 
karą, kaip tai generolai, nepaisant 

šalies jie būtų, pasiliko sveikit, nesu

kitų, 
svei-

, * *

Zolos “Narnu” Amerikos Judriuose
Pagal pagarsėjusio francūzų klasikinio no

vel isto Zolos veikalą, dabar yra rodomas 
Amerikoj judis “Nana.” šiame veikale da
lyvauja viena ukrainietė artistė Stėn'. Pas
taroji ’ yra “žvaigždė” šiame veikale—vaidi
na “Naną.”

Judis skirtingesnis nuo kitų 
mantiškų judžių tik tuom, kad 
paprasta taisyklė, tai herojai 
perėję visas “kančias,” lieka

Amerikos ro- 
čia judžiuoše 
bej herojės, 
“laimingais.”

Šiame judyje Nana, nuo grindų mazgojimo, 
iškyla į teatro žvaigždę savo gražumu. Todėl, 
kad ją myli senas teatro promoteris.

Paskiaus ją myli du broliai—jaunas ir se
nesnis. Kuomet jie už ją eina į duelių, tai 
jinai nusižudo. Vadinasi, jos iškilimas į« 
augštą klasę, baigiasi tragedija.

Judis turi gražių scenų, tačiaus jo išvada 
netikus. Saužudystė jokiame atsitikime nė
ra išeitis.

Aktorka Sten gerai vaidina. Kalbama, kad 
jinai pralenks kitas Amerikos “žvaigždes.”

* * * 
faewyorkieciams Gera Proga

New Yorke, New School, vasario 18, 8 vai. 
vakare, Darbininkų Teatro ‘Lyga turi vaidi
nimų kontestą. Bus vaidinama daugelis įvai
rių veikalų iš dabartinių 
darbininkų gyvenimo.

Geriausios grupės gaus 
vaus nacionalėj Darbininkų 
kilmėj, konteste.

Patartina draugams darbininkams matyti 
šį vaidinimą. Ir iš apielinkės draugai gali 
dalyvauti.

klasinių kovų ir

dovanas ir daly 
Teatro Lygos iš

' Menininkas.

, Iš Centro Raštinės
Jau pereitame Meno Skyriu

je minėjome, kad mes išsiuntė
me mūsų vienetams po dvi dai
nas, laišką ir blanką išpildymui 
chorų stovio. Kuomet draugai 
skaitysite šį skyrių, tai siunti
niai jus jau bus pasiekę. Jei 
kurie negavote, tai teiraukitės 
pas senos valdybos narius.

Blankos labai reikalingos grą
žinti greitai, nes tai reikalin- 

iga del informacijų ir pačių cho- 
' rų adresų teisingumo.
' Mūsų Finansai Dar Nekyla

Paskutiniu laiku mes gavome 
mokesčių iš kai kurių mūsų cho
rų. Prisiuntė Detroito Aidas, 
Worcesterio Aidas po 10 dol. 

.Bangos Choras (Toronto) pen
kinę, Liaudies Choras (Law- 

i rence) penkinę. Tai tiek apie 
: duokles. Kur kiti mūsų vie
netai? r

Gauta kiek, ir už veikalus. 
Tačiaus daugeliui yra pasiųsta 

i bilos, bet mokesčiu mes dar ne- 
gauname. Draugai, pagalvoki
te apie tai. Mes turime didin
ti savo iždą, nes reikės paruoš
ti daugiau ir gerų veikalų se
kančiam sezonui. Operetės 
klausimas yra svarbiausias.

Aukos Labai Reikalinga
Geriausią pavyzdį šiame da

lyke parodė, tai draugė Eva 
Simans. Be jokio didelio pra
šymo, d. Simans parašė Cent- 
ran: “Prisiųskite aukų rinki
mui blanką. Reikės parinkti 

i aukų veikalų leidimui.”
Reikalavimas išpildytas. Ir 

i netrukus daug laiko jau gavo
me $3.55 iš d. Simans veikalų 

; leidimui. Na, tik pagalvokite, 
j draugai ir draugės, jei 100 mū- 
' sų menininkų pasidarbuotų d. 
Simans pavyzdžiu, tai mes jau 
turėtume apie $400.00. Vienoje 
krūvoje būtų gana gera-suma. 
Už tą sumą mes galėtume iš
leisti gerą operetę sekančiam 
rudeniui. Pagalvokite.
Detroitieciams Didelis Darbas

Šią vasarą mes laukiame ei
lės suvažiavimų. Vyriausias jų 
bus, tai LDS. Prie šio suva
žiavimo prisieis laikyti ir Me
no Sąjungos suvažiavimą. Me
no Sąjungos Centro Biuras tu
rės padaryti tuo klausimu ta
rimą sekančiame savo posėdyje 
(vasario 18 d., 10 vai. ryte).

Vienok jau dabar galima nu
matyti, kad suvažiavimas turės 
įvykti. Tad su suvažiavimais, 
draugai detroitieČiai turi orga- 

I nizuoti ir meno visas jėgas, kad 
i sudarius didelę iškilmę ne tik 
politiniai, organizaciniai, bet ir 

' meniniai.
Laike šio suvažiavimo reikėtų 

. sutraukti geriausios mūsų me- 
I no jėgos vaidinimui, muzikai, 
i šokiams, dainavimui ir sportui, 
i Reikėtų turėti bent vienas arba 
du geri meniški parengimai. „ 

; Tam tikslui reikia sukviesti 
i dramos grupės, kvartetai, seks- 
; tetai, chorai ir kitos mūsų me-

: Iš Lyros Choro Vei kimo
SHENANDOAH, Pa.—Kaip išrodo, tai Ly 

ros Choro veikimas senai buvo aprašytas mū
sų spaudoje. Tai apielinkės draugams galėjo n0 jėgos, kurios veikia judėji- 
atrodyti, kad Lyros Choras yra nupuolęs ir 
mažai veikia. Todėl, kaipo išrinkta kores
pondentė, bandysiu kiekvieną mėnesį atlikti 
savo pareigą.

Draugė Tuleikienė, buvusi organizatorė, iš
davė iš choro veikimo metipį raportą. Pasi
rodo, kad choras yrą daug nužengęs pirmyn 
meno srityje ir nariais. Viena iš vyriau
sių choro progreso žymių, tai dainose. Kiek 
man teko dalyvauti chore ir dainuoti, tai nie
kuomet choras nedainavo tiek Meno Sąjun
gos išleistų dainų, kaip* kad dabar, 
davo vis senoviškas liaudięs dainas, 
bai daug priklauso nuo mokytojos

(Tąsa /[feno Skyriaus 4 p.)

Dainuo-
Tas la- 

bei mo-

me.
Pagalvokite apie tai, detroi- 

tiečiai. Jums šis darbas gula 
ant pečių.

Gauname Naujų, Veikalų
Meno Sąjungos Centre jau 

vėl yra keli nauji veikalai, ku
rie prisiųsti peržiūrėjimui ir iš
leidimui. Tai labai geras ženk
las, kad mūsų jauni rašytojai 
lavinasi ir kyla, 
kad mes augame 
kultūriniai.

(Tąsa 4-tam

■i A V '■ ft.

Tai reiškia, 
literatiniai,

pusi.)

$



Ketvirtas Puslapis Šeštad., Vasario 17, 1934

MENO SKYRIAUS DALIS
Menininkai Organizuojasi Kovai 

Prieš Reakciją
Jau seniau buvo rašyta spaudoje, kad Ro- 

ckefellerio centre buvo uždengtas pasauliniai 
pasižymėjusio artisto, Diego Rivera, paveiks
las. • Kodėl? Todėl, kad tame paveiksle buvo 
ir Lenino atvaizdas.

Dabar, po kelių mėnesių paslėpimo, sužino
ta, kad tas paveikslas jau išplėštas, išim
tas. Tai padaryta pereitą (vasario 11 d.) 
nedėldienį.

Prieš tai John Reed Kliubas rengia masinį 
mitingą Irving Plaza svetainėje (15th St. ir 
Irving Pl., New York), sekmadienį, vasario 
18 d. Kviečiama daugelis artistų ir literatų 
protestui prieš tą vandalizmą. Mitingas pra
sidės 3 vai. po pietų.

♦ Si *

Pildomasis Komitetas Amerikos Tapytojų 
Draugijos taip pat nutarė skelbti boikotą 
New Yorko miesto majoro proponuojamai pa
rodai, kuri bus laikoma tame pačiame centre, 
kur sunaikinta Riveros tapybos paveikslas.

Pastaroji organizacija atstovauja daug ar
tistų ir skulptorių. Jei jie visi paseks savos 
organizacijos Pild. Komiteto tarimą, tai mies
to majoro, LaGuardia, paroda daug nukentės. 
Pastaroji organizacija nėra “raudona”, ta
čiaus ji mato reikalą kelti protestą prieš re
akciją ir meno vandalizmą (naikinimą).

♦ * ♦

Valdžia Sutaikė Veikalą “They Shall, Not Die”
Teatro Gildija suruošė veikalą vaidinti 

Washingtone apie Scottsboro jaunuolius, ku
rie pagarsėjo savo byla visame pasaulyje. 
Tą darbą pasiėmė ne kokia darbininkiška or
ganizacija, bet Theatre Guild (Teatro GildT 
ja). Parašė tą veikalą dramaturgas John 
Wexley.

Veeikalas turi būt rodomas New Yorko 
teatre vasario 26, o 
Tačiaus valdininkai 
shingtone

Sulaikė 
ma labai 
maskuoja
čiuoja negrus darbininkus, 
žasčių veikalas sulaikytas.

Tačiaus tuo laiku eina daugelis fašistinių 
veikalų, kurie kursto darbininkus 
vius, kelia ir garbina NRA. Tai 
mokratija” yra ir meno srityje, 
visuomenėj, yra klasinis menas.

Washingtone vasario 21. 
veikalo vaidinimą Wa-

sulaikė.
todėl, kad
daug buržuazinės neteisybės. Nu
teisėjus ir visą sistemą, kuri lin- 

Tai del tų prie-

šiame veikale atidengia-

ALPMS I Apskričio Konferencija
Vasario 4 d., West Side lietuvių svetainėj 

atsibuvo menininkų konferencija. Delegatų 
buvo 28. Keturi chorų, vienas dramos, darb. 
orkestros ir sporto Mid West jaunuolių gru
pės. ši konferencija davė gerų pasekmių, 
nes pasirodė, kad jaunimas ne tik veikia po
litikoje, bet sykiu ir dailės srityje.

Iki sutvarkė komisija mandatus, pirminin
kas draugas J. Stulgaitis pakvietė pakal
bėti d. Melash, P.‘ Krakąitį, B. Kastėną, ku
rie palietė bėgančius ne tik meno reikalus, 
bet abelnai visus darbininkų reikalus. Da
lyvavo atstovė nuo W.C.F.—d. Pearce, kuri 
perstatė reikalus, kas dedasi tarpe darbinin
kų meno grupių. Atvyko ir orkestrų grupės 
pirmininkas d. Adams, kuris sveikino dele
gatus ir ragino visus prie bendro veikimo.

Mandatų komisija tapo paskirta per pir
mininką: d. Law$anskas iš Rockfordo, d. 
Lastauskas iš Kenoshos ir F. Survila, chi- 
cagietis.

Pirmininku tapo išrinktas d. Stulgaitis, 
raštininku Bendokaitis. Dalyvavo keletas 
svečių, vietinių darbuotojų ne tik tarpe me
nininkų, bet ir visam darbininkų judėjime.

Nutarta, kad Ciceroj sutverti tarptautinį 
chorą; Waukegano chorą atgaivinti; darb. 
orkestrą perorganizuoti ir prijungti prie 
LKM, choro, jeigu su tuom choras sutiks.

Pageidavimas, kad ALPMS Centras seka
mam sezonui surastų tinkamą operetę. Yra 
pageidavimas, kad chorai daugiau mokintųsi 
anglų kalboje dainas.

Kalbėjo d. A. Garšinskas ir d. Kvedaras; 
jie paliete bėgančius menininkų reikalus.

Baigiant konferenciją, pirmininkas papra
šė, kad delegatai po kelis centus paaukautų 
priešfašistiniam veikimui. Suaukavo $2.20. 
komitetas iš 7 narių ir 3 alternatų. Užbai-

Tapo išrinktas naujas ALPMS 1 Apskričio 
giant konferenciją, delegatai sudainavo Inter
nacionalą ir visi gerame ūpe skirstėsi linkui 
namų.

Šir dūkas.

Misi jos—Darbininku Mulkinimas

Nes 
nuo baž- 
Ypatingai 
Merginos

vėj per dieną išdirbti, o parė
jus namo, namų darbus pada* 
ryti, tai kai ateina naktis, tai se. 
jau ‘nefylini’ taip stipri.”

Misionierius pašventė dau
giausia laiko moteris mokin- teratūros Draugijos 9 kuopa, kuri
damas, kaip Veikia 
kad vaikų būtų daug, 
menus moteris mokinęs tokiais svetaineje. 
šlykščiais žodžiais, kad į laik-, Whist lošėjams 
raštį nepriimtų patalpinti.

Lietuviai katalikai, nema
nykite, kad kunigai rengia ir I bet ir iš apielinkės, skaitlingai atsi
laiko misijas del jūsų gero.
Kad katalikams parodžius tie
sų ir platų kelią su jūsų šei
mynomis į dangų nueit, ar 
jumis nuo amžino pragaro iš
gelbėti. Ne, tokių dalykų, 
kuriuos kunigai ir misionie
riai perstato, visai nėra. Ku
nigai misijas rengia, bažny
čias užlaiko, tai vis už para
pijonų sunkiai uždirbtus cen
tus. Tikinčius katalikus su ! 44 Chapel Court, 
dangum linksmina, o su pekla! w°°do Lietuviai 

? gązdina, o velnius perstato 
kaipo piktas pagundas.

Ir dabar, i
! bes, jeigu kas ką negero pa
daro, tai prie 
velnias. Bet 
gerus aniolus 
klausyt dievo, 
dar nebuvo ? 
galėjo padaryti tik 
vas.

Aniolai, pavirtę
išmesti
Bet kodėl tas
vas nepadarė taip, kad

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. susirinkimas įvyks 

17 dieną vasario, Draugijų Svetainė
je, 1:30 vai. po pietų.

Draugės, dalyvaukime skaitlingai
Pasi- 

ir eina-

nopasibaigtų, o išsiplėstų pasaulinis 
karas už rinkas. Darbininkai, bū
kim pasirengę organizuotai pasitikti 
šį karą, kad pagelbėt Sovietų Sąjun
gai apsiginti nuo imperialistų už
puolimo. • . . šiuo kartu kaip ir pirmiaus.

Lietuviai darbininkai, skaitlingai r0(]ykjme fca<] mOs TeikijOs i, 
dalyvauk™ šiose svarbiose prakalbo-1 me irm su ,ay0 (larbais. 
-- Atsibus Finų Svetainėje, 3/j Rašt. V. Smalslienė.
Chapel Court, 7-tą vai. vakare. {

Whist Party ir Vakariene j WORCESTER MASS.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li- j Lietuvos gflnų ir j^kten| BroliS- 

i kos Draugijos specialis susirinkimas 
įvyks 20 dieną vasario, 8 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 

Šis susirinkimas yra šaukiamas 
; tikslu apkalbet ir apsvarstyt tris la
bai svarbius dalykus, tad visi daly
vaukite skaitlingai.

Sekr. J. J. Bakšys.

daryti, i aktyviai dalyvauja visame darbinin- 
Misio- ijudėjime, rengia “Whist Party” 

ir vakarienę 22 d. vasario, Lietuvių 
" ‘ . Pradžia 6 vai. vakare.

i vv xixoL ivocjam* bus duodamu do
vanos, daugiausiai gavusiems kirčių. 
Tikietas už Whist ir vakarienę tik 
35c. Todėl kviečiam ne tik vietinius,

Iš Lyros Choro Veikimo
prieš atei- 
tokia “de-

Klasinėj

Iš Aido Choro Veikimo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kytojo. Kokias dainas paduodavo, tokias 
dainuodavo.

Bet dabar jau kitaip, kuomet choras turi 
mokytoją d. Zdaniutę—Judzentavičienę. Da
bar choras dainuoja tik Meno Sąjungos iš
leistas ir angliškas dainuoja, kaip “Scottsbo
ro Boys.”

BALTIMORE, MD.
Baltimorėj misijos jau pasi

baigė, bet katalikų, ašaros nuo 
veidų dar nenudžiūvo. Davat
kų akys raudonos, o kišeniai 
tušti. Misionierius pasidarė 
gražaus pelno, kunigams taip
gi buvo gera šienapjūtė, nes 
turėjo gerą progą pasinaudot 
iš nesusipratusių katalikų.

Bet kaip išrodo, tai misijos 
nieko gero nepadarė, 
daug jaunuomenes 
nyčios nustūmė, 
jaunas merginas,
pasipiktino misionieriaus žiau
riu pamokslu, kuris skambėjo 
netinkamai del jaunuomenės.

Matomai, misionierius ban
dė atimti visas linksmybes nuo 
jaunimo, bet jaunuomenė ne 
yra tokia tamsi, kai senos da
vatkos. Misionierius bandė 
nors šokius uždraust laike mi
sijų, bet jo jaunimas neklau
sė, kaip tik iš misijų, tuoj 
plaukia į šokius.

Teisybė, misionieriui nusise
kė sugriaudinti žmones, nes 
nekurie dar ir šiandien ver
kia, o tie verkia, katrie vaikų 
neturi, arba mažai jų turi. 
Matot, misionierius sakė seka
mai : “Tėvai, kurie turi ketu
ris vaikus ar mažiau, neturi 
jokios galimybės į dangų nu
eiti. Tik tiems tėvams bus 
platus kelįas į dangų, katrie 
turi daug vaikų.” Misionie
rius toliaus tęsia: “Dievas tik į velniai krisdami į peklą, 
tuomet pradeda į knygas už- užsimušė? 
rašyt šeimynų, vardus, kuomet 
šeimyna susideda iš daugiau, būtų labai nepraktiška: 
kaip keturių vaikų.” Bet mi
sionierius nepasako 
kams, iš kur bus galima gaut daug skirtingų vardų : 
pragyvenimas del didelių šei- j nas,” “smakas,” “liucipieris,” 

“demonas.” 
Tai vis tas 

tik skirtin-

lankyti ir smagiai laiką praleisti. Ir 
tuom pačiu sykiu paremsit darbinin
kišką judėjimą.

Juokinga Komedija “Ant 
Rytojaus”

Bus statoma Norwood© scenoj. 
ALDLD. 9 kp. ir ALDLD. 67 kp. iš 
Readville, Mass., jau. pradėjo mo
kintis labai juokingą komediją “Ant 
Rytojaus.” Iš dabartinių Lietuvos 
valdininkų gyvenimo. Pirmos pamo
kos tos juokingos komedijos bus 18 
d. vasario, 10 vai. iš ryto, po num.

Greitu laiku Nor- 
susilauks gražios 

i komedijos, Prie komedijos bus pri- 
: dėta ir graži koncertine programa. 
Į Nes apart lietuviškų menininkų da- 

Slllig krikščiony- i lyvaus ir kitataučių, kurie bus vė
liau paskelbti spaudoj.

to priklauso 
kas pagundė 
sukilti ir ne- 
kuomet velnių 
Tai,

į velnius, 
iš dangaus į peklą, 

visagalis” die-

ir

Žvalgas.
(40-41)

negali užsimokėti duok- 
į mėnesį.
ir gali

Tačiaus yra 
užsimokėti duok-

WILKES-BARRE, Pa.—Pereitą mėnesį su
sirinkime Aido Choro valdyba išdavė raportą 
menkesnį, negu pereitais metais. Kodėl cho
ras nežengė pereitais metais pirmyn? Prie
žastis yra, kad daug darbininkų draugų yra 
paliesti bedarbės ir 
les į chorą po 25c 
draugų, kurie dirba 
les, bet nemoka.

Daugelis draugų jau per 
kėję, kiti po 10 mėnesių 
Yra kai kurie draugai, kurie ir 'su tikietais 
laiku neatsiteisia, 
draugai “pameta’ 
vanotų.
chorą. Tai reikėtų vengti tokių netikslumų. 
Įteikia daugiau rūpintis organizacija, žino
ma, yra darbininkų, kurie myli meną ir gerai 
remia chorą.

Jaunimo chore yra gražaus. Valdyba per
rinktai Choro pirmininke išrinkta A. Kru
tuliui, kuri yra pilna energijos. Taip pat 
ir kiti choro nariai yra veiklūs darbuotojai. 
Tad ir kiti draugai, kurių yra duoklės jau 
Užvilktos, nemeskite chorą, bet ateikite ir 
Užsimokėkite ir dalyvaukite chore.

Choro mokytoja yra jaunuolė d. Radišaus- 
kiutė. Jinai gerai chorą vadovauja.

* * *
Vasario 18 d. bus vakarienė, kurią ren

gia ALDLD 12 Apskritys “Laisvės” dienraš
čio naudai. Šioje vakarienėje dalyvaus Aido 
Choras it daugelis kitų dalyvių. Bus ir She- 
handohrio vyrų kvartetas. ’ ’

Visi ir visos dalyvaukime šiame parengime.
Murphy.

visą metą nemo- 
skolingi duoklių, t . •« • t •

Dažnai tikietus kai kurie 
ir prašosi, kad choras do- 

Jei choras pareikalauja, tai meta

13 kp.
L. P.

vasario.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. ir LDSA. 

rengia Vestuvių vakarienę, 
Kliube, 376 Broadway, 17 d. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Bus gera programa ir skanių val
gių ir gėrimų. Del tokių grieš V. 
Dragūno orkestrą.

Kviečia visus rengimo komisija.
(40-42)

I 
I

Ii
II

SO. BOSTON, MASS.
Skaitykite Daily Worker, dalyvau- 

v. kite Workerio prakalbose, kurios
Žinoma, įvyks 18 dieną vasario, 8 vai. vaka- 

patš die- re, 376 Broadway. Bus anglų ir Jie- 
! tuvių kalbėtojų. Įžanga veltui.

D. W. Komisija. ■
(4t-41) 4

Aišku, biznio atžvilgiu,

Telephone, Evergreen 6-5310

GARŠVA
Graborius (Uadertaker)
lauktuvių direktorius

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius* 
ant visokių kapinių; parsamdo au-1 
tomobilius ir karietas veselijomsj 

| krikštynoms ir pasivažinėjimams j

231 Bedford Averiue
BROOKLYN, N. Y.

tie ;
ne-

tas
Ne- I 

būtų buvę nuo ko “dūšias gany- 
katali-' ti”. . . Biblijinis velnias turi 

šėto-

UVI£K4

Nauja L/yros Choro Valdyba
Lyros Choras savo susirinkime išrinko 

šiems metams naują valdybą iš šių draugų: 
pirmininkas—A. Žemaitis, sekretorius—V. 
Judzentavičius, iždininkas — S. Kuzmickas, 
korespondentas—B. Judzentavičiutė.

Gaidų komisija: mokytoja, S. Kuzmickas, 
H. Svinsonienė, J. Kučinskas ir A. žemaitis.

63 kuopa
Parengi-

Lyros Choro Parengimai
Lyros Choras, bendrai su LDSA 

rengė bankietą per naujus metus, 
mas buvo labai sėkmingas. Programa labai
žavėjo publiką, nes dar niekuomet čia tokios 
darbininkiškos programos nebuvo. Choras, 
po vadovyste d. Zdaniutės-Judzentavičienės, 
labai gerai sudainavo kelias dainas.

Kelios merginos labai gerai, su muzika, 
pądarė gimnastikus. Tai yra draugės H. 
Utaris, A. Vitkoski, A. Kavaloski ir H. Ka- 
valoski. Paskiaus solistai V. Kuzmickienė ir 
O. Zdaniutė iš Wilkes-Barriu. S. Kuzmic
kas gražiai sudainavo. Taipgi gražiai sudai
navo merginų trietas.

Šis parengimas davė pelno $168.24.

Choro Pamokos Laikoma Sekmadieniais
Dabartiniu laiku Lyros Choro pamokos lai

koma sekmadieniais, vakare, 7 vai., Sweets 
svetainėje. Todėl kviečiu visus varde choro, 
kad ateitumėt ir dainuotume! sykiu su mu
mis.

Choro Koresp. B. Judzentavičiute.

Laivo Darbininkai Išėjo dint* ant bakso- šešil^ p®dų 
1 formanas, pasiutusiai perpy- 
; ko, pribėgo prie darbininko, 
nieko nesakęs, su koja švyst 
baksą iš po darbininko. Dar
bininkas puolė aukŠtieninkas 
ant grindų; darbininkas lėtai 
atsikėlė, pažiūrėjo į ilgą for
malią ir, nieko nesakęs, su 
kumščia drožė jam į akį. For
manas sukniubo, bet* greitai 
prišoko prie darbininko ir su
riko : “You are fired!” Dar
bininkas, priėjęs prie formano,

Streikan

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
nežiūrint kokį jūs darbą 
bat. Jūs sėdėdami prie darbo 
daug ‘liofinat.’ Suprantat, ką 
aš sakau ?” Kita diena for- 4 . * *
manas vaikščiojo po dirbtuvę 
taip, kai ir visada darydavo. 
Staiga pamato darbininką su

dir-

t

mynų, kuomet dabar darbiniu-1 “belzabubas, 
kai ir su mažomis šeimynomis

' negali pragyventi ir nuo bado 
apsiginti.

Toliaus misionierius sako: 
“Kaip aš buvau mažas, aš ei
davau uogauti. Pardavinėda- 
vau uogas ir taupiau pinigus. 
Sutaupiau 8 dolerius, nune
šiau ir atidaviau kunigui. Ku
nigas paklausė manęs, iš kur 
aš gavau tuos puinigs. O aš 
atsakiau kunigui, ar( užteks?”

Čia jau matome, kad misio
nierius jieŠko kvailių. Jis čia pulkus avelių, kurios mus už- 
nurodo taip: Kad darbinin
kas, išdirbęs savaitę, pasiim
tų algą, nuneštų ir atiduoki 
kunigui, o pats badautų su šei
myna. Misionierius bando

; rast kvailesnius už save.
; Misionierius del moterų pa
mokslą sakydamas daug juo
kų pasakė. Moterys dabar 
turi gardaus juoko, kuomet 
sueina kelios į vieną vietą, tai 
tuoj viena kitą klausia: “Tai 
kaip, kūmute, ar pataikai taip 
padaryt, kai misionierius moki
no?” Kita atsako: “Aik jau,

į aik, kūmute, aš netaip jau 
jauna. O kita, reikia dirbtu-

“žaltys” ir kitaip, 
pats “ponaitis,” 
gaiš vardais.

Iš to visko aišku, kaip ka
talikų religijoj velnias lošia 
vadovaujamą rolę. Parapijo- 
nams neverta velnio bijotis, 
bet arčiau su juo susipažinti. 
Tuomet kunigai negalės pa- 
rapijonus apmulkinti. Kuni
gai iš parapijonų centus išvi
lioja ir dar iš jų pasijuokia, 
sakydami:

“Mes, kunigai, dar 'turim

laiko.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PATERSON, N. J.

IŠ CENTRO RAŠTINĖS
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Paskaitų ir Teatro Grupių 
Klausimas

GERIAUSIA DUONA/
\ SCHOLES BAKING l/Ž

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

y

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS i

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

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

ALDLD. 84 kp. susirinkimas įvyks 
18 dieną vasario, 3 vai. po pietų, 62 , 

i Ijafay<^,te St. '
I Draugai ir draugės, visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes turimo 
daug svarbių reikalų aptarti ir taip
gi garsint naujai išleistą žurnalą 
“Šviesa.” Visi dalyvaukite laiku.

Org. P. Malinauskas.

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partija rengia šokius I 

ir “kabareto” vakarą. Bus labai 
smagus parengimas, 21 dieną vasa
rio, atsibus L. T. name, šokiai pra
sidės 8 vai. vakare ir tęsis iki 12, 
bus valgių ir gėrimų, galės visi ge
rai pasišokti prie geros orkestros.

Dalyvaukite visi, paremkite komu
nistų partiją ir kartu praleiskite 
linksmai vakarą.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Ales

<P

Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu
ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

sako : “Like hell I am. Aš 
dirbu telefono kompanijai.”

Matomai, formalias buvo 
tiek ignorantas, kad nepažino 
svetimo darbininko. Bet jau 
matot darbininkai, prie ko lai
kas ateina. Jeigu minėta 
dirbtuvė būtų organizuota, 
bosas nespardytų darbininkų. 
Todėl visur darbininkai priva
lo organizuotis į revoliucines 
unijas. Tik kairiosios unijos 
gina ir kovoja už darbininkų 
reikalus.

Kaip tik bus galima, Meno 
Sąjungos Centras paruoš pa
skaitą proletarinio meno klau
simu. Manome, kad tokią pa
skaitą reikėtų * siuntinėti, o 
draugai galėtų ją skaityti su
sirinkimuose.

i Tokiu darbu gal užsiimti mū
sų dramos grupės ir chorai. Nė
ra reikalo chorams laukti, kol 
kas ateis iš Centro.
naudoti savo jėgas. Patys cho
ro nariai, kurie gali, turėtų 
pradėti tokį darbą dirbti.

Draugai, jei mes tveriame 
naują kūrybą, naują meną, tai 
pažinkime, kur mes skiriamės 
nuo buržuazijos. Pažinkime tą 
meną, kurį mes skelbiame. Ypa
tingai jaunimas turi domėtis 
šiuo klausimu.

V. Bovinas, Sekretorius.

Reikia iš-

(41-42)

ELIZABETH, N. J-
ALDLD. 54 kp. ir LDS. 4 kp. su- ■ 

sirinkimas įvyks bendrai 21 dieną į 
vasario, L.D.P. Kliube, 408 Court I 
St., 8 vai. vakare.

Neužmirškite, draugai, abiejų or- I 
ganizacijų dalyvauti, nes turini daug 
svarbių dalykų apkalbėt ir taipgi jau 
atėjęs naujas žurnalas “šviesa.” 

Seki*. P. Poškus.
(41-42)

NORWOOD, MASS-, ŽINIOS

18 d. vasario, įvyksta svarbios pra
kalbos prieš karą ir fašizmą, šias 
prakalbas rengia Komunistų Partija 
su, kitom darbininkų organizacijom. 
Bus geras kalbėtojas iš Bostono. 
Lietuviai darbininkai! Karo pavojus 
jau čia pat. Japonijos plėšrieji im
perialistai jau pasirengę bile mo
mente pradėti puolimą ant Sovietų 
Sąjungos, kad1 sunaikinti ją. Jei im
perialistams pavyktų sunaikinti So- 
vietij Sąjungą, tuomet vistiek karas

d>

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

iš lyto iki 9 va), vakar 
valąndaj vakare.

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

■< Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

<v

4>

<♦>

<♦>

We!ding>Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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

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

4
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‘Laisvės’ Šėrininku Suvažiavi
mui Pasveikinimai ir Aukos

kad mes laiku tą sūokalbį pa- tina. Susirgo 43 studentai, 
įstebėjome ir suskatome gink- Jie randasi uždaryti ir mė

šluotai: kirviais, burėmis ir kur neišleidžiami, kad ne- 
šautuvais pasitikti užpuolikus, galėtų apkrėsti kitų žino
tai likome neišžudyti. Gal jau nių.

i būčiau ir aš pats gulėjęs šal- —------ ------- ...---------
i !
:toje žemelėje nuo tų galvąžu-j ■-----------------------------------------
džių rankos, bet laimė mūsų, r į

į kad mes susipratome, kas rei-Į;
kia daryti.

Mes, pajutę užpuolimą,
i Mes norime, kad šis šuva- siginkiavome ir 
žiavimas parodytų darbiniu- priemiesty^ tuos 
kų priešam, jog mūsų dien-

i raštis eina ir eis leninistine 
: linija ir kad jis griežtai ko-

Čia įdedu i frakcija sveikina “L.” b-vės 
i šerininkų suvažiavimą ir 
• siunčia $2 “Laisvei” aukų.

Žemiau talpiname pasveiki- buvo iki šiol. < 
nimus, prisiųstus pavienių “‘Laisvei” $2 auką, 
draugų ir organizacijų “Lai- gu ^om> linkėjimais, 
svės" b-vės šėrininku šuva- , Levanienč.
žiavimui, įvykusiam vasano 
mėn. 4 dieną, 1934, Brookly- j 
ne, N. Y. Kaip kuriuos svei- { Utica, N. Y.—Gerbiamoji 
kinimus del vietos stokos su- ■ “Laisvės” adm.:—Čia įdedu 
trumpiname.—Red. |$5, kuriuos skiriu sekamai:

................... ! $2.50 prenumerata už dien-' vos su visokiais darbininkų 
.... . ! raštį pusei metų ir $2.50 

{auka dienraščiui su pasvei- 
jkinimu šėrininku suvažiavi- 
j mui. Brangūs Draugai!
{Man labai yra skaudu ma- 
i tant nekuriuos draugus j
“Laisvei” aukojant po $10 i 

_ . o i u- ! ir $25, aš tiktai $2.50. BetTelegrama nuo Bedarbių ■ ką g. g. ga]iu padaryt. Rad 
onv eneųoje, ( as mg o-i§jo baigai krizio metu kad 

: i-r su geriausiais norais iš ' 
——savo uždarbio tik, 

i tiek tegaliu paremti tą mū- 
Įsų darbininkų organizatorių 
ir vadą — dienrašti “Lais- 

I ve”. Linkiu vesti

Telegrama nuo vilniečių: i 
“Vilnies” štabas sveikina Į 

jūsų konvenciją ir siunčia! 
“Laisvei” $40 aukų.

J. P. Miller, Adm.

judėjimo ardytojais-renega- 
' tais.

Draugiškai,
Komfrakcijos vardu

J. Kazlauskas.

ne) lietuvių delegatų:
“R e v o 1 iuciniai sveikini- j 

mai ‘Laisvės’ konvencijai 
nuo lietuvių delegatų bedar
bių konvencijoj!

Parašai: Biliūniene, Mar
tin, Marazauskas, Rodgers,

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio Muistanti) ■ Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-AlapinimoW 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
bpceialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėiiomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 VV. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ii- C'.'n Avenue
DAV Pasitarimai ir $9)00 

' / egzaminavimas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

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

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

JUOZAS LEVANDA
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo. 
r

Parsamdau automobilius^ kiekvie
nam reikale. Kainos žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau binias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

ap-1 
pasitikome 

galvarėžius. 
Jie pamatė, kad mūsų tvirtos 
jėgos, pasitraukė. Bet nors 
traukdamiesi, o vistiek dvyli-, 
ką angliakasių stubų smarkiai 
apšaudė. Tik laimė mainie- 
rių, kad nieko iš žmonių nesu
žeidė ir neužmušė.

Mes kreipėmės į vietinę po
liciją, nagi pasirodė, kad toji 
ir su tais razbaininkais eina I 
išvien. Tai mes viso mieste
lio angliakasiai griežtai parėi- 

i kalavome iš savo miestelio 
majoro, kad jis mūsųxgyvybes * 
apsaugotų. Tas visgi ėmėsi i 
žingsnių ir veik visus anglia
kasius legalizavo, kaipo šeri-

> tokiems, valia 
ginklą. Tai dabar 

gana skaitliu- j 
patruliuojame i 
jeigu tik pa-'

i Binghamton, N. Y. —
■ Brangūs Draugai: — A.L.- 
D.L.D. 20 kuopa nuoširdžiai 
sveikina ‘‘Laisvės” b-vės da-

j suvažiavimą. Meslfus, ir kaipo 
esame daugiau negu tikri, {nešiotis 
kad jūs, draugai, sugebėsi- Kiekvieną naktį

Telephone Stagg 2-4409 ,

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., ‘ DETROIT, MICH.

te padaryti gerus tarimus
i bei nutiesti tiesų revoliuei- 

į - • r •• • i • •• !nį kelią, kad “Laisvė” iv at-jtoniobilius

«lr i s;“ y,į„“ ■- i .-e-.— a«ri,. judoji.
-------- . man prieinamais būdais.

„ . n r tac V. Gudinas.Easton, Pa. — LDS vai-, 
kūčių kuopelė sveikina šėri- 
ninkų suvažiavimą ir siun
čia “Laisvei” vieną dolerį 
aukų.

mui Komunistų Partijos va- 
. dovy bū j. Sykiu įdedame 
; mažą auką — $2—“Laisvės” 
reikalams.

Su kom.. linkėjimais, 
ALDLD 20 kp. Komit.:

pirm. M. žvirbliene, sekret.

gaiš būriais 
miesto gatves ir

i sirodo ne mūsų miestelio au-j
,—grąžiname atgal.'

I Nes bijome, k. a d tie razbainin-1 
j kai nakties metu mūsų trobas 
i nei.šprogdintų bombomis.

Didžiai d ūkavo j u jums už

CLEMENT VOKETAITiS
O

LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—G po pietų

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitčmyti adresą ir telefoną.

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

Brooklyn, N. Y.

Montello, Mass. — ALDL-{ 
D. 6 kuopa sveikina “L.” šė- • 
rininku suvažiavima ir au-; 
koja $2.50 dienraščiui. Ge
orge Šimaitis, vyriausia “L.” 
vajininkas pereitam vajuj, 
aukoja $2.50. Viso $5.

Nanticoke, Pa.—Gerbia
ma “Laisvės” Redakcija:— 
Čionai siunčiu čekį ant $7 
kaipo auką—$2 nuo ALDLD O. Girniene, ižd. P. Mikola-I 
12-to Apskričio su pasveiki
nimai “L.” šerininkų suva
žiavimui, o $5 kaipo auką 
siunčiu nuo savęs. Sveikinu 
jus, draugai, nors su maža 

' auka—penkine.
Draugiškai,

J. Vitkūnas.

jūnas.

Stamford, Conn. — Mes, 
žemiau pasirašiusieji LDS 
vietinės kuopos nariai svei
kiname “Laisvės” šėrininku 
suvažiavimą ir dienraščiui 
aukojame:

William Deksnys
Anna Philipse
Dominick Burba

Margaret Laudonsky
Tegyvuoja r e v o 1 i u cine 

spauda!

$3.00
1.00
1.00
1.00

Pittsburgh, Pa.—ALDLD 
87 kuopa sveikina “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą lin- 

, kėdama daug pasisekimo ve
dime kovos už darbininkų 

: klasės reikalus ir aukojame ' 
1 vieną dolerį “Laisvės” rei
kalams. Komitetas: pirm. 
J. Mauragienė, sekrt. H. Bo- 
gužienė, ižd. A. Martinkie- 
nė.

Norwood, Mass. — A.L.- 
D.L.D. 9 kp. siunčia “L.” šė
rininku suvažiavimui revo
liucinius sveikinimus ir lin
ki pasekmingai sustiprinti -švoger 
dienraštį “Laisvę”, kad ji 
galėtų dar pasekmingiau 
vadovauti darbininkų kas
dieninėm kovom prieš iš
naudotojus. Su šiuo pasvei
kinimu siunčiam ir finansi
nės paramos $4.

Su darbininkišku draugiš
kumu,

ALDLD 9 kp. ižd.
John Budrevičius. 

Org. John Grybas.
(Bus daugiau)

i te, nes po patrulio kaip parei- 
' nu namo, tai turiu ko pasi
skaityti ir pasidžiaugti, kad 
i visur darbininkai, kovoja už 
{geresnį rytojų, tik deja, kad 
I jo vis negauname. Bet mos. 
’angliakasiai, manome, kad ne 
už ilgo bus toji diena, kada 
mes, darbininkai, • atsiskaitysi- 
me ant barikadų su visokiais 
galvažudžiais ir išnaudotojais.

j Mano žmona irgi myli 
raštį “Laisvę” skaityti.

, kad užrašėte !
Likit sveiki:

Petras Barborinas.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

dieh- 20 St. James St. East į;'
Tel. H Arbour 3424

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661

Mainierio LaiškasChester, Pa.—ALDLD 30 
kuopa sveikina “L.” šėrinin-

Brooklyn, N. YALDLD ku suvažiavimą ir linki 
pirma kuopa sveikina šie-1 daug gero mūsų dienraščiui, 
metinį šėrininku suvažiavi- kad jis ir ant toliaus taip 

i tvirtai laikytųsi, kaip ligi 
i šiol darbininkų klasės reika
lus gindamas; kad jis švies
tų kas dieną darbininkus. 
Kadangi mes negalime da
lyvauti šitam suvažiavime ir , vikų organizacijos 
prisidėti prie : 
bendrovės reikalų, tai šiuorn 
siunčiame nors nedidelę au-

mą ir linki gerų pasekmių; 
o jausdami reikalingumą 
paremti finansiniai, be ko 
šiais laikais nieko negalima 
nuveikti, aukojame “Lais
vei” $10.00, sulig kp. susi
rinkimo 25 d. sausio nutari
mo.

įgaliotas J. S. Lazauskas.

Brooklyn, N. Y.—Sveiki
nu “Laisves” šerininkų su
važiavimą ir linkiu, kad mū
sų dienraštis pasiliktų ko
munistinėj vadovybėj, kaip

j Užpuolimas ant Kanados 
i Darbininkų Apsigynimo

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniucias Graborius

TORONTO, Kanada. —I 
Traukiamas teisman Drg. { 
A. E. Smith, generalis sek- Į 

i retorius Kanados Tarptau-i 
Įtinio Apsigynimo. Kaltina- ! 
i mas “šalies išdavystėje.” j 
! Teismas įvyks vasario 19 d. ■

Vienas draugas pridavė 
i “L.” redakcijai sekamą mai- 
i nierio darbininko laišką. L„ 
: ris dirba kasyklose. Šis laiš- 
• kas labai daug pasako, kaip 
mainieriai ir kitų pramonių 

{ darbininkai pasirengę 1 
už geresnį gyvenimą. Tačiaus 
juos dar sulaiko įvairios išda-1 

ir klaidi-I

. 000 kaucijos. Šio teismo pa-! 
{gelba Kanados reakcinė vai- { 
džia tikisi padaryti nelega-: 

iai-'le Tarptautinio Darbininkui 
ku" Apsigynimo o r g a nizaciją. I 

Kanados lietuviai darbinin
kai turėtų visais būdais i

kovai remti šią organizaciją ir jo- i

svarstymo nanti kapitalistine spauda nuo j 
(oi SinzAvn didesnių kovų :

Draugiškai,
ALDLD 30 kp. finansų 

raštininkas J. Pusvaškis.

METINIS 5-K1Ų DIENU BAZARAS
Rengia International Labor Defense New York Dist.

Vasario (Feb.) 21, 22,23,24 ir 25,1934
Puiki programa bus kiekvieną vakarą

MANHATTAN LYCEUM—66 Eašt 4th Streat-
Kalbės nacionaliai žinomi kalbėtojai. Valgomajame 

kambaryje F. S. U. Balalaikų orkestrą grieš kas dien. 
šokiai kas vakaras.

Už pigiai bus parduodami Įvairūs daiktai.

je priklausyti.

Chinijos Miiitaristai Susi
vienijo prieš KomunistusBULPITT, Ill.— Pas mu

mis, .š vogė r, naujienos neko
kios. Kaip parvykau iš Brook-' 
lyno, tai gavau toje pačioje { 
anglių kasykloje darbą, bet jantis civilis karas tarpe

i padirbėjus dvi savaites, dar- Nankingo ir Cantono vai
zbas sumažėjo,^ kad dabar vos džių prašalintas, bent laiki- 

1 130 Inai.

SHANGHAI. — Grūmo-

TT tt l i per savaitę teišdįrbameait Old, Conn.—Hal - jpenkįoiiką valandų. Su tokiu 
fordo lietuvių komunistų ! dirbimu tiesiog išgyventi ne

galima, Kitos aplink esamos 
anglies kasyklos streikuoja. 
Taip, kad pamainyti darbo 
vietą, negali būti nei kalbos. 
O streikai pas mus gana aš
trūs, tai ne taip, kaip pas ju
mis, kad Brooklyne streikuo
ja. Pas mumis geriau tiktų j 
pavadinti, kad karo laukas, o 
ne streiko' eisena.

Kaip tik parvykau iš Brook
lyn©, tai apielinkių angliaka- 
syklų kompartijos 1 mušeikos, 
su streiklaužiais, bandė- pada
ryti ginkluotą užpuolimą ant ■ 
mūsų miestelio. Bet laimė, i

<♦>

Cantono valdžia priža
dėjo Chiang Kai-^heką pil
niausiai remti jo kare prieš 
komunistų Raudonąją Ar
miją pietinėj dalyje Fukien 
provincijos. Tas parodo, 
kad miiitaristai yra sudarę 
bendrą .frontą prieš Chini
jos komunistus.

Škarletina Tarp Studentu

CORTLAND, N. Y.—čio- 
nai Normai mokyklos stu
dentuose įsisiūbavo škarle-'

OFISO VALANDOS:
nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

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

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Šiandien ateiki

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

Odos Nušašeji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio žar
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervij 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI ’•

BR. ZINS

, Isa
bel

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisve” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

<■ Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

v Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key- ■ 
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

V UldlUlOo---- V AU-* aivi " , *
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M. i



Šeštas Puslapis šeštad., Vasario 17, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
lankyti pamatyt mūsų jauni
mą lošiant.

Komedija “Už Pinigus Vesta 
Pati” Elizabethe

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET 

Ever. 8-9229

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naujas Karo Laivas

Tūkstančiai Darbininkų De 
monslravo New Yorko 

Gatvėmis
Ketvirtadienį, tūkstančiai j 

darbininkų, komunistų, socia
listų ir taip proletarų, demon
stravo iš Union Square iki 
28th St. ir Madison Ave., kur 
jie laikė susirinkimą ir įteikė 
CWA protestą prieš viešų dar
bų darbininkų algų nukapoji- 
mą. Iš ten darbininkai vėl at- 
maršavo į Union Square, kur 
jie laikė susirinkimą net 
7 vai. vakaro, 
darbų viršininkai

■ jie padarys viską, 
bos, o ne darbai 
Bet kaip kurie sako, kad New 
Yorko darbininkai gali netek
ti kantrybės ir tada bus po
nams karšta.

iki 
Ponai vięšų 
sako, kad 
bet tik kai-. 
iš jų pusės.'

Brooklyno karo laivyno prie
plaukoje galutinai užbaigtas 
ir į komandierių rankas per
imtas naujas šarvuotas kreise
ris “New Orleans.” Jis turi 
10,000 tonų Įtalpos. Ginkluo

tas, astuoniomis 8-nių colių ka- 
Įnuolėmis; turi 8 kanuoles po 
: 5 colius ir priešorlaivius kul- 
kasvaidžius. Laivas yra 588 
pėdų ilgio, 62 pločio ir 19ĮZ> 
pėdų virš vandens augščio. Jo : 
išbudavojimas atsiėjo $11,- į 
000,000 ir arti, tiek pat ap-j 
ginklavimas ir įrengimas. Tai Į 
tik vienas iš karo laivų, kurių: 
Roosevelto valdžia daug bu- 
davoja, besirengdama karam Į

ir kad jis reikalautų tam tiks
lui pinigų iš Washington© val
džios. LaGuardijos nebuvo, 
bet delegaciją priėmė jo sek
retorius. Jis daug pažadėjo, 
bet taip jie visada daro. Pra
kalbos buvo sėkmingos. Pub
likos pilna svetainė. Nors re
negatai ir fašistų vadai 
griovė bendrą frontą, bet 
vis tik veikiame. Aukų 
rinkta virš 10 dolerių.

Rytoje Bus Basketball Gėmis 
Cliffsidėj

Aukso Rezervai Auga

ap
mes
su

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Rytoj, 18 vasario, 6 valan
dą vakare, Lietuvių Laisvės 

j svetainėje, 269 Second Street, 
; Elizabeth, N. J., bus lošiama 
! labai juokinga komedija “Už 
| Pinigus Vesta Pati.” Los Ai- 
; do Choro Dramos Grupės ak- 

’ toriai iš Brookly.no, Bangos 
Choro perengime.

Taigi visi Elizabetho ir apie- 
lietuviai susirinkit pa- 

Aktoriai ir rengėjai

VALANDOS:
12—2 p. p.
G—8 vakare

Tel. Evergreen 6-1660

Pirmutiniai naujai sutvertos j 
Basketball lygos gėmiai Cliff-! 
saidėj įvyks nedelioj (rytoj), 
11-tą vai. ryte. . Bus du gė- I 
miai, Lindenas loš su Cliffside 
LDS jaunuolių tymu ir Newar- linkės 
ko LDS jaunuoliai su Cliffside, sijuokti. 
Gem'iai įvyks Cliffside Park užtikrina, kad būsite visi už- 

! ganėdinti.
Kviečia Bangos Choras, i

i m

! Si Vakarą Įvyks Kom. Parti- ni 
jos Balius-Koncertas

New Yorke federalės vai-! 
džios žinioje bankai pereitą 
savaitę gavo $68.921,000 auk
so. Daugelis žmonių turėjo 
auksinių pinigų nuo seniau,! 

I tai dabar juos atiduoda bau- 
Reakcionierių E. S. DanielĮi;kallls- nes valdžia jau kelis jy , • - ir I kartus grūmojo tiems, kas lai-

IlUtCISe ASlCJiniSn ko paslėpę auksą. Kapitalis- 
--------- Itinė valdžia ir turčiai nori į 

Teisėjas Corrigan nuteisė , savo rankas susikuopti visą
E. S. Daniellį 30 dienų į kalė- auksą, nes jie nujaučia greitą 
jimą ir po to jis turės pasimo-! Rara, 
keti dar $500 bausmės. Ji 
savo laiku buvo pasikėsinęs. 
ant E. Mitchell, padėdamas 
jam bombą. Daniellis yra 
baigęs Harvard universitetą 
kaipo advokatas.

O •

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET 

Ever. 8-8707 .

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 6-2112

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTEH AVENUE

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

Tel. Mansfield G-8787

Dr. JOHN C. PETERS valandos: 
•* p*

(PETRAUSKAS) 6—8 vakare
~ ... . t • v Antradieniais uždaryta150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. i.

Tel. Rupublic 9-5964

Recreation Centre, Walker St 
Palisade Car Line, Cliffside, ! 
New Jersey.

Įdomu bus matyti šiuos du ty- i 
‘mus lošiant su Cliffsaidės jau-! 
nimu. Iki šiol Lindenas turi 

! supliekęs Newarka, o Newar-į 
į kas yra supliekęs Brooklyną, 
' tai nežinia kuris tymas galės 

Tenai jau
nuoliai labai smarkūs ir, gali
mas daiktas, kad abu gemius 
laimės.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS

Komunistų Partijos 6 sekei- supiušti Cliffsaidę.
ja, Williamsburgo miesto da- 

! lyje, rengia parengimą. Jis 
įvyksta šeštadienį, 17 d. vasa
rio, 8 vai. vakare, Bridge Pla- 

iza Workers Kliube, 285 Rod
ney St.. Brooklyn.

Šis parengimas bus vienas 
iš geriausių, nes jame bus tin
kama koncertinė programa ir 
Raudonų Šokikių grupė šoks 
įvairius šokius. Dalyvaus ir 

Po kon- 
bus šokiai 
Visas pa- 

Komunistų

BROOKLYNAS PRALAIMĖ- I 
JO ANTRĄ

Reikalingas jaunas vyras dirbt 
prie gasolino stoties. Turi suprast 
apie automobilius ir but beras par
davėjas (salesman). Kreipkitės se
kamai: V. Podjunas, Sunoco station, 
Westfield Ave., corner Elmora Ave., 
Elizabeth, N. J.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

1 221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg*2-9105

(39-41)

REIKALINGA
REIKALINGA patyrusios darbi- 

' ninkės prie avių žarnų rinkimo ir
Internatio-
Greenwich

i mieravimo. Kreipkitės:
Užvakar vakare Brooklyno I nal Trading Corp., 625 

LDS Jaunuolių Basketball ty-į st,» New York City, 
mas pralaimėjo antrą gėmį lo-1 
šiant su Elizabethu. Vėliausias! 
skoras buvo 15 - 21. Brook- 
lyniečiai truputį geriau pasiro
dė, kaip kad pereitą sekmadie
nį, matyt, turi daugiau patyri
mų. Brooklyniečiai, matyt, 

j smarkesni lošėjai, bet... ne taip ! kavalkai), 
■gerai išsipraktikavę, kaip Eliza- 
' betho tymas.

ypatingai biblijos i jau Arųnasj pvjejy Vakaru 
reikalais, kaip ji buvo suda-‘ 
ryta.

darbininkų chorai, 
certinei programai 
prie geros muzikos. 

Įrengimo pelnas eis
Partijos 6 sekcijos sutvirtini
mui. Visi lietuviai darbinin
kai kviečiame dalyvaut šiame 

Žydai išsiuntė į Palestiną | Paien£’’me-
Kada Vo- j)r n. Glueck, kuris atliks ty-j '

kietijoje fašistai teisė keturis; yinėjimus 
kovotojus: Dimitrovą, Tanie- 
vą, Torglerį ir Popovą, tai 
New Yorko darbininkai buvo 
surengę demonstracijas 
Vokietijos konsulatą, 
šis elementas, E. S. Daniell 
netoli nuo demonstracijos pi’a-!nas ant $17,149,237. 
dėjo kalbėti. Jis visaip nieki-  
no darbininkus ir garbino fa- - -- ■
šistus. Jis" tiksliai tą darė, !rjs gyvenanti 
kad išprovokavus muštynes, buvo užpulta ir apmušta. 

uz Sako, kad koks vyras įsilaužė į 
J; jos apartmentą ir norėjo 

Moteris atrasta

• V I pries į 
Tada

(37-43)

PARDAVIMAI

Trumpos Žinutės

Teatralis Parengimas NEOeLIOJ—BROOKLYNAS
EL1ZABETHE

New 
i išnaujo 
; mus.

Dabar tas reakcionierius r* 
piktadarystę eina kalėjimai! 
Žinoma, jeigu tokius “r------ ’
būtų atlikęs kokis darbinin
kas, tai ne 30 dienų gautų ka-: 
Įėjimo.

sposus pavogti, 
sąmonės.

Kaip Yra su Darbininkų 
Apdraudos Bilium

__ VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS 9-12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) Penkta^niaU^uždaryta

499 GRAND ST. MTeL SpagftKr*®7J0o%ANamų, Republic 9-3040

SUSIRINKIMAI
Didžiojo New Yorko Darbininkiškų 

Draugijų Sąryšio metinė konferenci
ja atsibus vasario 18 d., 1934, Lai
svės Svetainėj, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., prasidės 10 vai. ry
te. Visi delegatai malonėkite pribū
ti laiku.

D.N.Y.D.O. Sąryšio Komisija.
(39-41)

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Tel. Porter 3789

PARSIDUODA
PIGIAI PARSIDUODA šie, visai 

.mažai naudoti, rakandai: Dining
room setas, Parlor-room setas (3 

, virtuvės kambario setas 
I (5 kav.) ir gasinis pečius. Kreipkitės 

__ rais pas: A. Novak, 100 Union 
Avė., kampas Ten Eyck St., Apt. 25, 
Brooklyn.

(39-41)

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau partnerio, turiu keturis 
kambarius, fomišiuotus, garu apšil
domi. Vienas blokas nuo West End 
stoties; partnerio seras $12.50 ant 
menesio. Galima kambariai matyt 
per superintendentą namo, J. Krow- 
ley. 1710—77th St., Brooklyn, N. Y. 
Nulipkite ant 77th Street stoties.

41-43)BROOKLYN, N.
Parsiduodą grocernė, galima da- 

1 ryti; gerą bizni, pardavimo priežas- 
Nėdelioj, 11-tą valandą ry-ltis, savininkas ne'sveikuoja. Turime 

te, bus lošiamas antras gėmis i Partiuo^i tai. kaina visai že-
tarpe Brooklyno ir Elizabetho 
po antrašu; 408 Court St., 

Visi draugai! Elizabeth, N. J. Visi Eliza- 
betho ir apielinkės jaunuoliai i
• suaugusieji kviečiami atsi- ' IR KITIEMS UŽRAŠYK

Yorko miesto ponai; Veikalas “Moteris Gatvėje” 
apkainavo visus na-Į jau eina prie paskutinių pri- 

Jie numušė namų kai-i rengimų. Pirmadienio vaka- 
ire vėl bus repeticijos, kur mė- 

---------  ! gėjai baigia dailinti ir mokin- 
M. Stanley, 25 metų mote- tis veikalo roles.

i 138 W. 72ndjbei draugės turi dalyvauti šio-' 
se repeticijose. į11'

Komisija taip pat labai turi 
ruoštis prie perstatymo veika
lo. Dabar mūsų uždaviniai, 
tai garsinimas, plakatų pa- i 
skleidimas ir tikietų pardavi-1 
nejimas. i

Kuopos valdyba išsiuntinėjo į 
LDS nariams laiškus, plaka
tus ir po du tikietų. Kai 
rių narių laiškai sugrįžo, 
reiškia, kad adresai nėra 
ri. 
tiems nariams

lą 
be

į ma. Del informacijų kreipkitės: 23 
i Scholes St., Brooklyn, N. Y.

u (39-41)

SKAITYK LAISVE

RADIO-ŠIAND1EN

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

Iškilo
: Flatbush
j ris išvarė iš namų šešias 
i mynas.
| $15,000.

609 
ku- 
šei- 

Nuostoliai siekia

didelis gaisras 
Avė., Brooklyne, WMCA—570 Kc

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Jau nuo senai New Yorko 
darbininkų organizacijos pri
davę savo bilių valdžiai. Da
bar bedarbių komitetai paty
rė, kad tas bilius dar nėra 
svarstytas. Nepaisant to, kad 
tas bilius yra užgirtas 2,000,- 
000 bedarbių darbininkų iš 
16,000,000, bet ponai laiko jį Amerikos Lietuvių 
ant stalo ir nesvarsto. Bedar
bių komitetai ragina darbinin
kų organizacijas, kad siųstų 
reikalavimo telegramas Kon
gresui ir reikalautų tą bilių 
svarstyti.

.11:30—Coleman Orch.
12:00—Berger Orch.

WJZ—760 Kc
7:15 P. M.—Don Quixote—Sketch 
7:30—Kyte Orch.
8:20—Cavaliers Quartet
8:30—Canadian Concert
9:00—Stern Orch.; Arlene Jackson, 

Songs
9:30—Duchin Orch.

WI^YC—810 Kc
' 1:05 P. M.—Polish Orch.

1:30—Frank McGill, Songs
1:45—Garden State Orch.
2:15—Tom Halligan, Tenor
4 :'30—Band Concert
5:30—McSarthy Orch.
5:45—Carmen Josephy, Songs
6:00—Clef Male Quartet
6:15—National Musical Society

WABC—-860 Kc
7:30 P. M.—Serenaders Orch.;

Phil Cook, Impersonations
7:45—Jones Orch.
8:45—Scrappy Lambert and Billy 

Hillpot, Songs
9:00—Philadelphia Studio Orch.

10:00— Rebroadcast From Byrd 
Expedition; Music From New 
York ,

11:00—Lombardo Orch.
11:30—Fiorito Orch.
12:00—Gray Orch.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
8:30 P. M.—Maxine Lash, Songs
9:00—Al Shayne, Baritone; Jerry 

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

10:30—Kaye Janice, Contralto;
Mauro Cottone, Organ

10:45—Venuti Orch.
11:45—Eckel Orch.
12:00—Carter Orch.

WEAF

ku- 
Tai 
tik- 
pa-

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj,

O tai reiškia, kad ir 
nėra gerai, 

kuomet kuopos valdyba turi 
netikrus adresus. Tie draugai 
privalo greitai kuopoje per
mainyti savo adresus.

Šį šeštadienį, sekmadienį ir 
Trečiadienį, 14 d. vasario, į vjSą savaitę visų draugų pa-

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Iš Įvykusių Prakalbu

reiga pardavinėti kuo dau
giausia tikietų. Reikia pri
minti, kad dabar tikietai par
siduoda tik po 25c, o vėliaus, I 
prie durų, bus po 30c. *

V a i d i n i m as bus subatos 
(šeštadienio) ir sekmadienio, 

------------------ bes klausime darbininkų kon-
Valgyklų ir Viešbučių Darb. ferencija ir kitais bėgamais!

I reikalais. Kalbėjo dd. J.
Streikas Laužomas Siurba ir A. Kairiutė bedarbių I 

---------  klausime apie padarytus ko- 
• New Yorko įdarbininkau ir vos planus, nes jie dalyvavo 

Washingtone. A. Kairiutė yra 
mūsų jauna draugė ir jeigu ji 
lavinsis, tai iš jos bus gera 
kalbėtoja, nes žinojimo turi.

Kalbėjo drg. R. Mizara apie 
dabartinius įvykius Austrijo
je, kodėl įvyko sukilimas ir 
kokią rolę vaidina social-de- 
mokratai, kurie nuolatos rami
no darbininkus, kad bus gali
ma ramiu būdu išgyvendinti 
kapitalizmas ir įvykinti socia
lizmas. Dabar Austrijos fa
šistai ginklų pagelba' naikina 
bent kokius darbininkų iška- 
riavimus.

Drg. P. Taras kalbėjo apię, 
tai, kaip darbininkų delegaci
ja buvo nuvykus pas New 
Yorko majorą LaGuardia rei
kalauti, kad būtų suteikta be
darbiams darbai arba pašalpa

kliube įvyko prakalbos. Jas 
rengė Didžiojo New Yorko 
Darbin. Organizacijų Sąryšio 
Komitetas. Prakalbos buvo 
rengta vyriausiai sąryšyje su 
įvykusia Washingtone bedar-

darbininkės dirbanti viešbu-i 
Čiuose ir valgyklose kovoja už 
savo reikalus. Bet jų streikas 
'yra laužomas, susitarus va- 
damas ir NRA vedėjams. 
Amalgamated Hotel & Rest. 
Workers unijos sekretorius 
ponas J. Field pareiškė darbi
ninkams: “Jūs turite eiti at
gal į darbus ir dirbti.” Reiš
kia, darbininkai savo algų 
klausimą turi palikti darbda
vių, NRA ir pono Field valiai, 
kurie kaip norės taip ir susi
tars. Daugelyje vietų valgyk
lų ir viešbučių darbiifinkai ir 
darbininkės protestuoja prieš 
tokius Viršininkų žygius ir dar 
laikosi streiko lauke, bet vei- 
klausiai bus sugriauta darbi
ninkų vienybė ir streikas pra
laimėtas.

24 ir 25 dienomis vasario, va
karais, “Laisvės” svetainėje. 
Svetainė atsidarys 7 vai., o 
vaidinimas prasidės lygiai 8 
vai. Tiki etai, ; kurie 1 'dabar 
pardavinėjami,* yna geri ;vie- 
nam\ veikalo matymui-—suba- 
toje arba nedėlioję.

Kuopos Valdyba.

660 Kc
6:00 P. M.—Cugat Orch.
6:30—Himber Orch.
6:45—Variety Show
8:20—Boston Symphony

Orch., Serge Koussevitzky,
Conductor

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

11:00—Ralph Kirbery, Songs
11:05—Madriguera Orch.

WOR—710 Kc
7:30 P. M.—'Little Symphony Orch.; 

Philip James, Conductor; Paul
ine Ruvinsky, Piano

9:00—Robbins Orch.
9:30—Bronx Marriage Bureau—

Sketch <*
9:45—Lane Orch.

10:15—John Kelvin, Tenor
10:30—Organ Recital
11:01 'Tremaine Orch.

<F-

<t>

!>

<i>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

4)

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Paoandyfctfe/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

' Brooklyn, N. Y.

<♦>

<!>

<♦)

<♦)

<f>

<♦)

<♦>

Bus Vaidinamas Teatras Apie 
Scottsboro Jaunuolius 1:00

Royal teatre bus vaidina
mas per visą savaitę lošis 
“They Shall Not Die” (Jie ne
turi mirti). Tai veikalas vaiz
duojantis Scottsboro negrų 
jaunuolių bylą, Jis prasidės 
trečiadienį,. 21 d. vasario, 8:10 
valandą vakare. Jo vaidini
me dalyvauja sugabios darbi
ninkiškos dailės spėkos. Kiek
vienam darbininkui patartina 
pamatyti tas istorinis vaidini
mas, .
**• ‘ ‘ • . . . . J*. I

RADIO-SEKMADIENĮ
WEAF—660 Kc

P. M.—Mary Samll, Songs;
Wirges’ Orch.

2:45—Muriel. Wilson, Soprano 
Fred Hufsmith, Tenor; 
Concert Orch.

3:00—Wayne King Orch.
3:30—Maxjo Chamlee, Tenor;

Concert Orchj
4:80—Concert Orch.

Davies, Baritone
Cappella Choir

8:00—Eddie Cantor, 
Rubinoff Orch.

9:30—Concert Orch.
f Tenor '
10:00—-Jack Benny, Comedian;

Black Orch.
lOiSO-^-Shilkret Orch.; George

, Gershwin, Piano

Edward 
Chicago a

Comedian;

Frank Munn,

WOR—710 Kc
7:45 P. M.—Vera Brodsky and 

Harold Triggs, Piano
10:00—Opera Concert

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

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

WABC—860 Kc
5:30 P. M.-^-Julia Sanderson and 

Frank Crumit, Songs
6:00—Renard Orch.; Muriel Wilson, 

Soprano; Oliver Smith, Tenor 
7:00—Ethel Waters, Songs; Denny

Orch. ..

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.ryto

Brookly.no



