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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite; Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario (Feb.) 24, 1934

KRISLAI
Kovo 8 Diena. 
Darbininkų Teismai. 
Karo Pavojus. 
Sovietų Atsiekimai.
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS

Kovo 8-ta diena yra tarptau
tinė darbininkių moterų diena. 
Visur mūsų draugai ir drau
gės, ypatingai .ALDLD nariai, 
privalo darbuotis, kad tarptau
tiniai mitingai būtų sėkmingi. 
Didesniuose miestuose reikia 
rengti ir lietuvių prakalbas, su- i 
sirinkimus. Tik tas reikia i 
rengti kitą dieną, negu bus I 
tarptautinis parengimas, kad 
jam nepakenkus.

1932 metais Philadelphijoje 
buvo surengtas darbininku teis
mas prieš Prūseikos - Butkaus 
pasekėjus—Seną Vincą, Benda- 
ravičių, Jatužienę ir kitus, ku
rie užgrobė ALDLD Vl-to Ap
skričio iždą apie $175 ir taip 
sabotažu vo organizacijos 
Teisme buvo apie 700 
ninku ir vienbalsiai 
tuos elementus kaltais,
lavo nuo jų, kad jie atsiteistų, 
bet ne Prūseikos-Butkaus pase
kėjai Seno Vinco tipo tą pada
rys.

darbą. 
darbi- 
atrado 
Reika-

“Naujoji Gadynė“, Prūseika 
ir Butkus šaukė prieš darbinin
kų teismus. Mat, ir jie “naba
gai“, Brooklyne buvo teisiami | 
už grobimą darbininkiškų iždų ' 
ir ardymą darbininkų organi
zacijų.

Bet kas kita su darbininkais. 
Dabar net “Naujoje Gadynėje“ 
tūlas Prūseikos bernelis rašo, 
kad Philadelphijos šiaurinės 
Dalies Liet. Republikonų Kliu- 
bas buvo .surengęs teismą prieš 
J. J atūži, Antanavičių ir Alek
siejų. Mat, jie kliubo parengi
me naudojo savuosius barče- 
kius. Sako, kad Aleksiejus iš
teisintas, bet' du pirmesni nu
teisti, kad pasimokėtų po $10 
pabaudos ir didžiulį J. Jatužį 
išvaro iš kliubo gaspadoriaus 
vietos.

Teisti buvo ir vėl Prūseikos- 
Butkaus pasekėjai. Ir vėl už 
nuskriaudimą o r g a n i zacijos. 
Pirmasis teismas buvo nuspren
dęs, kad neprileistų darbinin
kai Prūseikos-Butkaus pasekėjų 
prie atsakomingų vietų. Kliu* 
biečiai nepaklausė, tai dabar 
patys patyrė. Šio teismo leng
vas sprendimas todėl, kad kliu
bo prokuroru buvo Prūseikos—

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

KOMUNISTŲ BAISAS BELGIJOS PAR- 
iLAMENTE, SOCIALISTAI UŽ MONARCH.

BRUSSELS, Belgija. — | balsą už flamus, griežtai iš- 
Už valandos po palaidojimo pj° Prieš pačią monarchiją 
karaliaus Alberto įvyko i Parodė, kad pats karalius 
parlamento susi rinkimas. 
Kilo audra ir muštynės. 
Parlamento šulai sakė, kad 
reikia laikyti uždarytą se
siją pasitikimui naujo kara
liaus. Pakilo pavergtų fla- 
mų tautos atstovai ir užpro
testavo. Del to kilo audra!
ir muštynės. Šiaip taip nu- Smarkiai 
siraminus, Komunistų Par- Parlamento sesija tapo už- 
tijos atstovai vėl pakėlė i daryta toje audroje.

Albertas tapo nužudytas, o ’ 
ne pats, užsimušė. Pirmu
čiausia socialistai, o paskui 
visų kitų partijų atstovai 
paleido prakeiksmą ant ko
munistų. Socialistai tuo- 
jaus puolės komunistus mu
šti už įžeidimą monarchijos 
ir reikalavimą respublikos, 

apsikumščiuota.

Nauja Provokacija 'Nubalsavo už Revo- 
prieš Sov. Sąjungą bucinę Darbo Uniją

O. — Cle- 
kompani- 

nubalsavo 
Amerikos

MUKDENAS, Mandžuri-į CLEVELAND, 
Į ja.—Manchukuo valdžia su-įveland Furniture 
j areštavo 40 žmonių ir kai-1 jos darbininkai 
tina juos suokalbyje iš- atsimesti nuo 
sprogdinti Rytinio Chinų Darbo Federacijos ir prisi- 
Gelžkelio tiltą ant Sungari dėti prie Rakandų Darbi- 

jupės tuo laiku, kada bus ap- i ninku Industrinės Unijos, 
kaj-ūnavotas Pu Yi Man- 
džurijos karalium. Tuojaus 
kimba prie Sovietų Sąjun
gos ir sako, jog tie suareš
tuoti yra Sovietų “agentai”.
Manchukuo provokuoja So-jūrininkų pradėjo 
vietų Sąjungą.,

_______________ L

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Annapolis,, Md., — Tarpe 

> siausti 
jedra (tymai), kuri pasiun
tė Į ligoninę 20 žmonių. Ji 
vadinama “vokiška jedra”.

Socialistą Sekretorius Nemažai žmonių šita liga • • . n •• serga Baltimorėie.
Įstojo Į Kom. Partiją 

’ * Chicago, Ill. — Kalėjime
LOS ANGELES, Calif. — i pasikorė Charles W. Mayo, 

Vasario 21 d. masiniam su- j Birmingham, Ala., kuris 
Butkaus bernas Juozas Rutkau- sirinkime kovai prieš fašiz buvo suareštuotas ir kalti- 

sąžininiai mą į Komunistų Partiją namas bandyme pavogti 
O "džiūrė- įstojo Harold Ashe, buvęs bankieriu Adler.

4- 1 Z-M • . • • /-M Zk **

skas politiniai ir
kreivas elementas.
je” buvo kitas Prūseikos tar-! Socialistų Partijos Califor-
nas šimanskas.

Jonas Jatužis kurį Prūseikos 
“armija” buvo pastačius kliu- 
bo gaspadoriumi, matyti, tuo- 
jaus pradėjo gaspadoriauti Prū- 
seikos-Butkaus naudai.* 
kad kliubo baliuje buvo 
400 žmonių bet bizniškai 
nuostolių.

Sako, 
apie 
davė

ren-

nijos valstijos sekretorius.
> irJis pasmerkė S. P. vadus 

pasisakė už komunizmą.

Plečiasi Jūrininką
Streikas Bostone

Brunswick, Md. — Tik 
pasikėlus už 200 pėdų j orą, 
nukrito orlaivis ant žemės, 

1 sudegė ir sudegė orlaivinin- 
kas Henley.

Socialistai Mušeikos
Sumušė Socialistą

Sako, kad Potvynyje KOMUNISTŲ PARTIJA MOBILIZUOJA
Žuvo 216 Žmoni, DARBININKUS ORGANIZACIJOSE IR

BALTIMORE, Md.—Ka
dangi senas socialistas E. F. 
Barker pakėlė balsą už ben
drą frontą su komunistais 
socialistų susirinkime, tai 
Socialistų Partijos vadų pa- fpaaiški, kad jau surasta 216! 
statyti “tvarkdariai” jį ap-j lavonų. _ 1-1”
stumdė ir apmušė. 1 teisybę.

DIRBTUVĖSE PRIEŠ NRA VERGIJAMONTROSE, Calif. —!
Valdžia buvo paskelbus,
kad laike potvmnj čionai prg Robert Minor Išdėstys Komunistu Partijos Atsinešimą 

jjjĮjį Vasario 27 Dieną Washingtone; Darbininką 
Valdžia "paslėpk Organizacijos Raginamos Pareikšti Savo Nusistatymą

WASHINGTON. — Roo- 
!sevelto NRA administrate- 

Renames Prie Tarptautines DarbininkiųS“J*“ 
j 27 ir kovo 5 d. bus viešos 
diskusijos apie NRA. Kiek- 

I viena partija, kiekvienas as- 
•muo turėsiąs progos paduo- 
: ti savo skundus ir kritiką. 
I Pasinaudodama ta proga,

žuvo 52 žmones. Bet dabar

Dienos, Kovo Aštuntos

sti delegacijas į Washing- 
toną ir tenai pareikšti <savo 
nusistatymą prieš N RA ver
gija-

Vasario 27 d. nuo Komu
nistų Partijos kalbės drau
gas Robert Minor toj komi
sijoj, kurią Johnsonas pa
skyrė išklausyti skundus. 
Jis išdėstys Komunistų Par
tijos atsinešimą linkui NR-

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams
DRAUGĖS IR DRAUGAI!

Jau visai netoli tarptautinė darbininkių diena, kovo 8. į AmerikOs Komunistu Par
Kiekviename mieste ir miestelyje Komunistų Partija ir pradėjo mobilizuot dar-! A ir link visos Roosevelto 
revoliucinės darbininkų organizacijos, rengia parengi- kįnįnkų organizacijas ir j valdžios programos. Drg. 
mus. Po visą pasaulį kovingos darbininkės ir darbiniu- darbininkus dirbtuvėse, kad Minor yra žymus komunis- 
kai ruošia prakalbas, mitingus, aiškina darbininkių rei- pakeltų balsą prieš tuos N- tų darbuotojas ir buvęs Ko-
kalus. Darbininkių moterų išnaudojimas, kapitalistinė
se šalyse, yra dar žiauresnis, negu darbininkų vyrų.

O dar daugiau reikia organizuoti moteris darbinin
kes šiuo metu, kada pasauliniai imperialistai atvirai 
rengiasi prie karo ir pirmoje vietoje prie užpuolimo ant 
darbininkų tėvynės—Sovietų Sąjungos. Karas grūmo
ja desėtkams milionų vyrų būti išvežtais į mūšio lau
kus, bet jis grūmoja ir moterims—orlaivių atakos, tie
sioginis mobilizavimas, pakinkymas jų į karo pramonę 
ir t. t.

Amerikos Lietuvių Darbininktt Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas šaukią visas mūsų kuopas, kiekvie
ną apskritį, visus narius ir nares dėtis prie suruošimo 
sėkmingų susirinkimų kovo 8 dieną tarptautinėje plot
mėje* ir1 didmiesčiuose rengti lietuvių darbininkų ir dar
bininkių susirinkimus, prakalbas, paskaitas ir prelekci- 
jas. . ' .

i Pirmiaus męs turėjome atskirą LDSA organizaciją, ku-
■ ri rūpinosi darbu tarp moterų ir ji rengdavo parengi
mus kovo 8 dieną arba apie tą laiką. Dabar tą darbą 
privalo atlikti ALDLD kuopos ir mūsų organizacijos 
nariai. Kur įvyks tarptautiniai mitingai, tai dėkite pa
stangas, kad jie būtų sėkmingi. Rengiant lietuvių kal
boje parengimus, rengkite diena anksčiau ar. vėliau, 
kad nepakenkus tarptautiniams mitingams. Bet visur 
turi būti tinkamai paminėta kovo 8-ji diena! Prie dar
bo, draugai ir draugės! ;

ALDLD Centro Komitetas.

j A v v A , u *-

RA vergijos kodeksus, ku- munistų Partijos kandida- 
rie tapo užkarti ant darbi-! tas Į New Yorko miesto hia- 
ninkų. Partija ragina sių-'jorus.

Bedarbių Tarybos Reikalauja Priėmimo 
Bedarbės Apdraudos Biliaus R R. 7598

Bedarbių Tarybų Nacio- 
nalis Komitetas pasiuntė te
legramą Washingtonan At
stovų Buto Darbo Komisi
jai. Komitetas protestuo
ja prieš atleidimą CWA 
darbininku iš darbo ir rei
kalauja, kad kongresas pri-

imtu Darbininku Bedarbės C v
Apdraudos Bilių (H. R. 
7598). Po telegrama pasi
rašo I. Amter, bedarbių ge- 
neralis sekretorius ir Her? 
bert Benjamin, bedarbių na- 
cionalis organizatorius.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

Francijos Soc. Partija 
Atmetė Bendrą Frontą

Vokietijos K. P. Vadą 
Gyvybė Pavojuje

Leningrade “Sovtorgflot” 
Sovietų Sąjungos laivų 
tvarkymo įstaiga nusprendė 
šį pavasarį, kaip tik Balti- 
ko jūrose išnyks ledai, ati
daryti reguliarius laivų 
kursus tarpe Leningrado ir 
New Yorko. Sovietu laivai v

žiukių atkarpų, kurios yra 
atliekanos didelio fabriko. 
Šiame fabrike tos odos bus 
sumalamos ir paskui pagel- 
ba chemikalų sujungiamos 
—dirbtinė oda.

Gorkij mieste milžiniškas

Japonijos imperialistai 
giasi prie karo. Veik kiekvieną 
dieną nukrinta jų vienas kitas 
karo orlaivis ir susikulia. Mat, 
Japonijos imperialistai rengiasi 
karan ir nuolatos manevruoja.

Sovietų Sąjunga vis sėkmin
giau budavoja socialistinę tvar
ką. Po visą šalį budavojami’ 
milžiniški fabrikaį, aplinkui 
juos atsiranda kiti, gretimai 
išauga dideli ir naujos-socialis
tinės sistemos miestai. Tas vis
kas varo į pasiutimą pasauli
nius imperialistus ir labiausiai 
dūksta Japonijos grobikai, ku
rių šalį purto didelis ekonomi
nis krizis.

BOSTON, Mass. — Per 
.paskutinius 20 metų šis uos
tas nebuvo matęs tokio di
delio jūrininkų sįreiko, ko
kis dabar 6ina> Jau savaitė, 
kaip ■ 
Kasdien daugiau darbinin
kų stoja į kovą. ‘Prasidėjo 
su darbininkais trijų laivų, 
o šiandien streikuoja jau 13

streikas prasidėjo. I)sur šmugelis.

yVashington. — Senato
riai Barbour, Reynolds ir 
Copelahd kaltinami išgavi
me iš karo departmento 
kontrakto’ del kapitalisto 
Silverman, kuris pardavė 
armijai blogus reikmenis ir 
pasidarė gražaus pelno. Vi-

PARYŽIUS. — Francijos 
Socialistų Partijos Nacio- 
nalis Komitetas oficialiai 
atmetė Komunistų Partijos 
pasiūlytą sudaryti bendrą 
frontą prieš fašizmą. Va
dinasi, F.S.P. padeda fašis-, 
tams įsigalėti Frantijoje.

Buenos Aires, Argentina. 
Provincijoje San Juan suki-

laivų jūrininkai. Jiems va- limas nuslopintas, užmušta
dovauja indūstririė unija. 21 žmogus, o sužeista 42.

Pereitame “Klampynės” nu
meryje, žiniose, Butkus-Prūsęi- 
ka rašė, kad tarpe rusų ir ja
ponų atsisteigė senas armide- 
lis. Renegatai primeta Sovietų 
Sąjungai caro7 tikslus. Jie ne
nori pasakyti, kad Japonijos 
imperialistai rengiasi pulti So
vietų Sąjungą. Jie už karo 
ruošimąsi lygiai bėdą verčia ir 
ant Sovietų Sąjungos.

Anglijos Karo Laivyno 
Manevrai Vakarų Indijoj

Washington. — Paskelb
ta, kad Jungtinių Valstijų 
imperialistinė valdžia bandė 
nugalėti Niearaguos sukilė-

TRINIDAD. — Anglijos'liūs, kuriems vadovavo San- 
laivyno Vakarų Indijos * dino, per penkis nietus. Tam 
skvadronas laikys karinius | išleista milionai dolerių ir 
manevrus. Pribuvo taip1 pražudyta 130 amerikonų 
pat Kanados laivai dalyvau-1 jūrininkų. O kiek ameriko- 
ti manevruose, Anglijos i nai paskerdė Niearaguos 
imperialistai rengiasi prie darbininkų ir valstiečių, tai 

niekas nėra suskaitęs.

Laimėjo Algą Pakėlimą
CLEVELAND, O. Na- 

tional Copper and Smelting 
kompanijos darbininkai pa
grūmojo streiku ir laimėjo 
10 nuoš. algų pakėlimą ir 
vieniem metam kontraktą. 
Jie organizuoti į Plieno ir 
Metalo Industrinę Uniją.

naujo karo.
I

f

i 20 dienu padarys iš Lenin- i automobilių gaminimo fab- 
grado į New Yorką ir atgal pradėjo P’L

“M-l
sažierinius automobilius, 

” limozinus. Jie yra 
v a d o"v y Stije Seresni> neSu “Fordai” 1933 

metu, v

kelionę. Pirmas laivas bus 
“Jaunųjų Komunistų Inter-NEW YORK. — Iš Vo

kietijos sugrįžo advokatas, nacionalas”, 
Leo Gallagher, californietis,; sugabaus kapitono drg. Um-; 
kuris yra Tarptautinio Dar-! pal. 
.bininkų Apsigynimo advo
katas. Jis buvo pasiųstas 
Vokįetijop ginti Torglerį ir 
kitus draugus teisme. Bet 
Hitlerio valdžia Gallagherį 
išdeportavo. Jis sako, kad 
Komunistų Partijos vadai, 
kaip Thaelmann, Torgler ir 
kiti’randasi pavojuje. Juos 
gali fašistai bile dieną su
šaudyti, kaip sušaudė ke
turis draugus kelios dienos 
atgal.

Streikas prieš Duonos 
Kainos Pabrangimą

Las Palmas, Canary Is
land.-Van dens rezervuaras 
pratrūko ir padarė daug 7 
nuostolių. . Aštuoni žmonės eile 
prigėrė. Kiti spėjo suliptu boikotuoti tas kepyklas, ku- 
į medžius ir išsigelbėjo. /Irios pakėlė duonos kainą.

BALTIMORE, Md.—Visa 
i organizacijų nutarė

i, j Iš Taškento praneša, kad
_ . . iNukurcharakalinsko rajo-,
Maskvoje, didžiajame te- ne surasįa apįe go vietų, 

atre; buvo minima 50 metų kurjose yra daug viterito 
sukaktuvių darbo Sovietų i (grangaus metalo) rūdos, 
artisto ir muzikanto M. L j t
Ipolitovo—Ivanovo. Jis yra 
baigęs Peterburgo muzikos ! 
konservatoriją ir daug dir
bęs su Rimski-Korsakov. 
Jis dar caro laikais buvo 
linkęs prie liaudies dainų ir 
muzikos. Sovietų 'valdžia 
apdovanojo jį Raudonos 
Vėliavos ženklu.

Rostove ant Dono atida
rytas naujas odų apdirbi
mo fabrikas. Jis į metus 
laiko suteiks 2,500 tonų odų. 
Fabriko svarba tame, kad 
jis tas odas padarys iš ma-

Leningrade radio labora
torijoje išrasta nauji radio, 
kurie turės po 5 tubas, tai 
bus kombinacija radio ir 
gramofonų. Bet kas svar
biausiai, kad šie radio turės 
veidrodžius, kuriuose bus 
matoma debesiai ir kiti 
svarbūs esanti ore dalykai. 
Ten pat išrasta 10 tūbų ra
dio, kurie bus neišpasakytai 
galingi ir tinkami iš toli pa
gauti muziką ir kitus bal
sus.
(Daugiau Pasauliniu žinių 

5-tam puslapy})
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Susigrobęs žmonių serus, tasai demo
kratas žino, kaip jais valdyti ir krautis 
sau turtelius. Jeigu kadaise vienas 
Frakcijos karalius galėjo ’ pasakyti “Aš 
valstybė”, tai šiandien Grigaitis drąsiai 
gali pareikšti: “Aš ‘Naujienų’ bendro
vė.”

Ar įstabu, kad “Naujienos” paverstos 
į mergų organą, šlykštų, vulgarišką la
pą? Kur daugiau dolerių, ten vieno as
mens “bendrovė” suka gazietos dišelį. 
Prasi radęs politiniai senis turi pratur
tėti ir todėl pagavimui dolerio jam doros 
visos priemonės!
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Iš LIETUVOS

Socialistai Darbininkai 
Pasmerkia Savo Lyderius!

Jau mūsų dienraštyj buvo minėta apie 
tą didžiulį masinį mitingą, kuriame da
lyvavo tūkstančiai komunistų, jų prijau- 
tėjų ir socialistų darbininkų. Jame kal
bėjo du socialistai darbininkai, Bernard 
Mishkin ir Pete Mietinen—abu nariai 
Jaunų Socialistų Lygos ir Soc. Partijos 
nariai ir veiklūs darbuotojai. ’ Abu pa
smerkė savo lyderius, ypačiai tuos, kurie 
fiziškai užpuolė Madison Sq. Gardene 
ant d. Hathaway. Pirmasis darbinin
kas pasakė:

Draugai ’ Soc. partijos vadovybė pra
dėjo mėtyti iš partijos narius, tuomi norė
dama pasmaugti jausmą bendro fronto, bet 
socialistų partijos nariai darbininkai dabar 
mato, kad bendras frontas šiuo tarpu rei
kalingesnis, negu kada nors pirmiau. Jie, 
socialistai darbininkai, tęs savo kovą už 
bendrą frontą. Socialistų partijos vadovy

stė nepasmaugs ir neužgniauš to jausmo.

Nereikia nei sakyti, kad šį Mishkino 
pasakymą pasitiko banga aplodismentų. 
Bet šis pasakymas ryškus, vaizduojąs 
tai, kas dabar socialistų partijoj darosi. 
Visur iš eilinių narių pusės pasireiškia 
išstojimas prieš savo vadovybę. Pana
šiai kalbėjo ir P. Mietinen. Po jų sekė 
eilė darbo unijų darbuotojų, kurie smer
kė socialistų vadovybę, tiesiančią kelią 
fašizmui, ir stojo už bendrą frontą per 
tos vadovybės galvas.

Iš Los Angeles, Californijos, praneša
ma, kad ten šiomis dienomis įstojo į Ko
munistų Partijos eiles buvęs socialistų 
veikėjas, Harold Ashe. Nesenai jis bu
vo sekretorium socialistų partijos Cali- 
fornijos valstijoj. Drg. Ashe, sako pra
nešėjas, masiniam mitinge, kur dalyvavo 
apie pusė tūkstančio darbininkų, išaiški
no rolę socialistų partijos, ypatingai jo
sios lyderių, kaipo fašistų sandarbinin- 
kų, ir tuomet padarė pareiškimą, kad jis 
stojąs į Komunistų Partiją.

Doresni elementai, pasižiūrėję pla
čiau į dalykus, bėga iš socialistų parti
jos. O pastarieji įvykiai Vokietijoj ir 
'Austrijoj daugeliui mąstančių darbinin
kų turėjo atidaryti akis!

Kauno Bedarbiai Bruzda
Vienas Kauno dienraštis praneša:

Sausio 24 d. grupė darbininkų įteikė 
Kauno burm. padėjėjui reikalavimą raštu: 
kad viešieji darbai būtų apmokami nuo die
nos, bet ne nuo atlikto darbo kiekio; kad, 
be uždarbio, būtų duodama dar papiginta 
elektros šviesa ir malkos ;> kad skyrium bū
tų duodamos piniginės pašalpos butams nuo- 
muoti, kad tuojau būtų priimti dirbti visi 
užsirašiusieji bedarbiai, net ir tie, kurie 
šeimų neturi—viengungiai; kad visiems, ir 
viengungiams, būtų duota pašalpa malko
mis, kaip buvo duota kalėdų šv. malkų di
desnėms šeimoms, ir t. t.

Sausio mėn. 29 d,, ta pati darbininkų 
delegacija vėl nuėjo pas miesto valdybą, 
reikalaudama atsakymo. Tas pats laik
raštis nurodo, jog, girdi,

Klausėjams buvo atsakyta, lead padienis, 
o ne akordinis darbo pamokoj imas yra ne
galimas dėl to, jog tada darbas darosi visai 
neproduktingas - kad užsiregistravusiems be
darbiams gali būti tiekiama pagalba uždar
bio, o ne dovanų būdu. Todėl tokie daly
kai, kaip elektros, kuro tiekimas ir pinigi
nių pašalpų skyrimas šiuo laiku neprakti
kuojami. Kiek tik galima surasti pinigų, 
tiek jų naudojama bedarbiams, bet tik už
darbio, o ne pašalpos forma.
Reikia atsiminti, kad šitą dalyką apra

šė kunigų “Rytas”, kuris visaip neigia 
bedarbių kovas. Neveizdint net ir to, 
vistik kunigų laikraštis priverstas pri
pažinti, jog Kauno bedarbiai juda, vei
kia, kovodami už savo reikalus. Tas pats 
“Rytas” priverstas pripažinti tai, kad 
“sausio 29 d. į viešuosius darbus priim
tas žymiai didesnis užsiregistravusiųjų 
bedarbiu skaičius...” Tai vis dėka be
darbių pastangom ir kovai, nors kunigų 
laikraštis bando išaiškinti priėmimą tuo, 
kad vidaus reikalų ministerija įsikišutei 
su didesnėm sumom pnigų.

Kiek Kaune šiuo tarpu bedarbių, sun
ku pasakyti. Tiek žinoma, kad jų yra 
tūkstančiai ir kad tasai skaičius vis di
dėja.

Lenkija Siūlanti Lietuvai 
Derybas •

Lenkija pasirašė sutartį 
su Vokietija. Dabar jinai 
bandanti susitaikyti ir su 
Lietuva. Kauno kunigų 
“Rytas” deda tokį praneši
ma:

“Ž. B.” rašo, kad Vilniaus 
radio stotis, kuri yra lyg 
Lenkų organas Lietuvos 
reikalams ir kasdien paskel
bia vienos ar kitos rūšies 
komunikatus apie Lietuvą, 
vienam iš paskutinių prane
šimų pažymėjo, kad, jau at
ėjo laikas, kad Lenkija ras
tų bendrą kalbą su Lietuva. 
Deryboms iniciatyvos turi

tis tokį pranešimą'laiko la
bai simp tonišku reiškiniu.”

• « . • * > < » i • 't i i t ( i f | į j .

hantį galą ir ' 'apie 1 būtiną* ‘sujudimo metu ' Montluco- 
; reikalą įsteigti proletariato ne.
[ir valstiečių Sovietų val
džią. žinoma, tai ruošimas 
proletariato prie jo galuti- 

[no tikslo.

irNudažo Supuvusią Mėsą 
Parduoda už šviežią

Kauno spauda rašo:
“Kauno m. sav. mėsos 

rimo stotis, patikrinusi mė
sines ir mėsos dirbinių ga
myklas, rado labai daug da
žytų mėsos dirbinių. Che
mijos analizai parodė, kad 
dažymui vartota akmeninės 
anglies raudoni ,dažai. Mė
sos dirbiniai dažyti tais su
metimais kad jie išrodytų 
raudonesni.

Pasirodo, kad tokį -‘graži- atmaršavo dainuodami apie! streiko, nežinia kas gali bū- 
imtis Lenkija. Svarbiausia hum o” būdą vartoja daugu- 15,000 darbininku ir darbi-i ti.

Kas buvo Paryžiuje pasa
ko rašytas mano drg. An- 

! tano laiškas 9 d. vasario. I 
į Jis sako: “Aplaikiau 9 

Penktą yaląndą vakare j ALDLD knygas , labai dė-
pasibaigė mitingai ir minia kui. Kas liečia įvykių, tai 
leidosi demonstruot Repub- kol kas sunku spręsti, ku- 
likos gatve. Plaukia ir Irion pusėn pasisuks daly- 
plaukia darbininkų minia. 
Visos krautuves ir langai 
uždarinėti. Buržuazija pa
sislėpusi. Darbininkai turi 
gatves savo rankose. Nei 
vieno policisto niekur nesi
mato. Visas susisiekimas 
nutrauktas—telefonai ir te
legrafai neveikia. Paštas
uždarytas. Laikraščių nė-Į Pirmadienį, 12 d. vasario 
ra... Prie miesto valdžios'rengiamės prie generalio

kai. Dabar Paryžiuje yra 
tikras civilis karas. Daug 
yra užmuštų. Užmuštų yra 
iš abiejų pusių, iš revoliuci
onierių ir policijos. Kur aš 
dirbu valgykloje, tai kiek
vieną naktį į šį namą veža 
sužeistus — valgykla pavir
to tikra ligonine.

kilu tis—Vilnius galėtų būti 
išspręstas tokia forma, kad 

Įgalėtų patenkinti abi puses.
i Vilnius galėtų būti Lietu- 
1 vos kultūros centras.

• ■ * iLietuva galėtų ten įsteigti dirbinių dažytojams suraš- 
technikumą, leisti didžiuo- šyti protokolai ir kaltinin- 
sius laikraščius, steigti kny- ■ kai pašaukti tiesom Tokių 

' gų leidyklas etc.” Laikraš-' atsitikimų yra 12.

„ . Fašistai dūksta, bet ir
mas mėsos dirbinių gamyk-i ninkių. Čionai buvo laiko-; darbininkai nesnaudžia.” 111 Ix n /"l o vi rvi n G /\lr nlų. Kadangi šitoks “me
nas” yra vartotojo sveika
tai labai kenksmingas, to
dėl dešrų ir kitokių ♦ mėsos

M

' I QicirQC “I ” PartalrriiQi Ln, faktinai, labai giria Ro- LaiSKdS U ReaaKCljai eltą Jš kur jis gauna 
'pinigų? B r abejojimo, ne iš 
dangaus. Matomai tie in
teresai, kurie priešingi Wall 
gatvei, . jį gausiai remia. 
Kad jis su tokia kalba pasi
tarnauja kapitalistų klasei

ma masiniai susirinkimai, 
kalbėtojai siuntė į pragarą 
fašizmą ir šaukė už Sovie
tų valdžią. Drg. Polot pa
dėka vo jo darbininkams už 
tokį masinį susirinkimą. Mi
tingas baigėsi 8-tą vai. va
kare dainuojant “Interna
cionalą”. Tą dieną vien mū
sų mieste į Komunistų Par
tijos eiles įstojo keli šim
tai naujų narių. Draugai ■ 
Okatiriai, žymiausi Montlu- 
cono komunistai, nenuils- į 
tančiai veikė per visą savai
tę laiko.

Tai tiek galiu pranešti 
apie paskutinius įvykius 
Francijoje. Buržuazija vis 
daugiau griebiasi fašistinių 
priemonių. Monarchistams 
leidžia viešai veikti prieš 
respubliką. Komunistų Par
tijos įtaka laike paskutinių 
įvykių paaugo. Net ir mū
sų ALDLD kuopelė pasida
rė veiklesnė.

Proletaras.

Atidarė ir Uždarė
Grigaičio gazieta skelbia apie “Nau

jienų” b-vės “dalininkų susirinkimą,” ku
riame atstovauta 96 • nuošimčiai šėrų. 
Renkant direkciją, “balsavimuose daly
vavo 3,490 balsų” (keletas asmenų valdo 
tiek šėrų!) ir direkcijon išrinkta tie pa
tys Grigaičio artimiausi gizeliai, su juo 
pačiu, kaipo prezidentu.

Akyva tai, kad susirinkimas atsidarė 
vakare ir 10 vai. jau buvo uždarytas. 
Iš to galima spręsti, kokios rūšies tas 
“metinis susirinkimas” galėjo būti.

Kada tai “Naujienų” b-vė buvo plati, 
masinė, paremta demokratiškumu, kur 
kiekvienas šėrininkas turėjo tiktai vieną 
balsą, nepaisant, kiek jis turėjo šėrų. 
Bet ilgainiui Grigaičiui paniežėjo delną 
ir užsispyrė* senis praktikuoti savo de
mokratiją ant b-vės kailio. Dėka tam, 
šiandien didžiuma šėrų yra jo, Grigaičio, 
rankose. Nemaža dalis šėrų randasi pas 
Gugi, Rypkevicių ir kt. ištikimus Gri
gaičiui žmones. Todėl jie “metinius su
sirinkimus” laiko.tiktai del žmonių akių, 
del formalumų. Galima sau įsivaizduo
ti to susirinkimo tvarku:

Grigaitis atidaro susirinkimą.
Grigaitis išduoda raportus.
Grigaitis priima raportus.
Grigaitis išrenka naują direkciją.
Grigaitis uždaro susirinkimą.

Sandino Nužudytas
Nicaraguos nacionalės gvardijos vadai 

sušaudė generolą Augustą Sandino, jo 
brolį Sokratą, ir du bičiuliu. Gen. San
dino buvo atvykęs į Managuą (Nicara
guos sostamiestį) užbaigti kivircius su 
esama valdžia. Pastaruoju laiku gen. 
Sandino susitaikė su Amerikos kapitalis
tais ir bandė pasidaryti “ištikimu ir do
ru” piliečiu. • Nicaraguos prezidentas 
Sacasa davė užtikrinimą jam, kad, atvy
kus į Managua miestą, niekas nieko ne
padarys. Betgi Sandino buvo sušaudy
tas, nepaisant to “ūztikrinimo.”

Sandino savais laikais buvo žymus pa
saulyj asmuo. Jis vadovavo mažytės Ni
caraguos sukilėlius prieš Amerikos im
perialistus, kurie ten buvo -pasiuntę ma- 
rininkus. Nežiūrint to fakto, kad Sandi
no armija buvo mažai ginkluota, ji pa
jėgė atsilaikyti prieš priešą, kadangi ji 
sugabiai mokėjo verstis kalnuotoj ir rai- 
stuotoj šalyj. Sandino iškarto ėjo su re
voliuciniais darbininkais. .

Bet ilgainui Sandino nubluko ir patapo 
paprastu buržuaziniu “r e v oliucionie- 
rium,” smerkiančiu revoliucinį proletari
atą, kuris vienas kovojo prieš Amerikos 
imperialistus Nicaraguoj. Jis ėmė jieško- 
ti talkininkų liberalėj buržuazijoj, o il
gainiui susitaikė su tais pačiais imperia
listais, prieš kuriuos jis kovojo. ■ <

Vadinasi, Sandino karjera, kaipo re
voliucionieriaus, jau senai buvo palaido
ta. Dabar jis tapo nužudytas ir kaipo > 
žmogus. Krito jis iš rankų tų, su kuriais 

Buvo padaręs taiką.

i Gerbiamoji “Laisves 
' Redakcija:—

Kreipiuosi į jus su šiuo 
' klausimu: Kas yra tasai ku- 
! nigas Charles Coughlin ir
Į kokia jo politika? Kaip ži- i ir visai išnaudojimo siste
ma, jis kalba kas sekmadie-' mai — aišku, kaip diena, 
nį per radio, •atakuodamas | Daug klasiniai nesąmonin- 
kapitalistus, o labiausiai, gų darbininkų pakliūva 
Wall. St. Iš jo kalbos išro- i demagogo įtakon, 
do, kad jis geras darb. kla-■____________
sės draugas. Tūli lietuviai !

! ir amerikonai jį skaito dar
bininkų vadovu ir teisybės 
skelbėju.

' I

Bet man atrodo kaip tik Į 
priešingai. Esu linkęs ma
nyti, kad jis gauna gerai Į 
atmokėti iš kapitalistų, nes: 
su tokia savo kalba jam pa- i 
vyksta palaikyti darbininkų 
mases nuo veikimo. / 
manyti mane verčia sekan
čios aplinkybės: (1) kuris , .. ... ., u- • i ii - I-/ imonstraciiu, kokios buvo darbininkų klases tikras va-1 , ,i , , . i- ..[8 d. vasario, o valandą vadovas pasako teisybes, tai ’ •
tam visada tampa burna už- Į ie’ 
daryta, o kunigas Coughlin i 
turi progą per radio trans-' 
liuoti savo kalbą po visą 
Ameriką; (2) jis kalbėda
mas per kalėdas pasakė, 
kad kiekvieną sykį, kuomet 
jis transliuoja savo kalbą, 
tai jam kaštuoja 14,000 do
lerių. Jis taipgi leidžia sa- i 
vo kalbos brošiūras.

Kartą aš užklausiau vie-; 
no to maižiešiaus pasekėjo, I 
kas. padengia jo lėšas. Man straw vėl apie keli tūkstan- 
Atsakė, kad -jas padengia šiai darbininkų, 
radio klausytojai. Girdi, 
jie per laiškus siunčia pini
gus. Bet aš klausiau dau
gelio jo šalininkų, po kjek 
jie siunčia -jam pinigų, tai 
nesuradau nei vieno, kuris 
būtų jam siuntęs. Atrodo, 
kad kas nors su to žmogaus 
kalba yra paslėpta.

Aš tikiu, kad “Laisvė” ką 
nors plaČiaus apie jo geru
mą paaiškins, nes tai pa
geidautina žinoti.

Su pagarba,
P. Keval, 

Washington, D.C?

to

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS

£inios iš Francijos Darbi
ninkų Kovų

Jau amerikiečiams bus ži- 
'nomi Francijos paskutiniai 
: įvykiai iš telegramų, bet aš 
parašysiu tą, ką mačiau sa
vo akimis. Montlucon mies-

Prieš Račkauską Byla
Kauno teismas paskyrė 

Montlucono dar- kovo 24 pradėjimui bylos 
bininkai dar arčiau susipa- prieš poną K. Račkauską, 
žino su komunistais ir žino,! buvusį Smetonos valdžios 
ka's jie yra ir keno reika- Į konsulį. Jisai kaltinamas 
lūs atstovauja. Taip buvo | pasisavinime pinigų.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DA R B IN IN K U 
SVEIKATA &

tas dar nėra matęs tokiu aš skaitaL1 “Laisvę
milžiniškų darbininkų del Patarim» »P«

Ranka Tirpsta. Minkštos Į kų pasirėmęs, ištampo ir įjau- 
Karpos j dina tą ir kitą nervą.

Drauge gydytojau, kadangi Gal būt, Jums, Drauge, bu
s’’ ir randu tų ir visai neprošalį nueiti pas 

gydytoją: tegul jis Jums iš
sveikatą, tai ir aš prašyčiau Į kamantinėja, ištyrinėja. ar nė- 
patarimo. Esu moteris, vedu-Į ra sprande kokio slėgimo į 
si, 28 metų, sveriu 150 sv., Į nervus, ar nuo kokio kaulo iš- 

Taip atrodau! sišavimo/ nuo “lično” šonkau- 
du metai, i lio, ar nuo patinusių gūželių. 

! kaip man skauda dešinę pusę i Kai kada esti reikalo pada- 
sprando ir dešinę ranką, ir at-' ryti net X-spindulių nuotrau- 

'rodo tos vietos labai nutirpę.'ka, dalykams padėt ištirti.
O, jau suradus priežastį, 

bepigu ji prašalinti. Tada ir 
tie skausmai ir tirpimai per
eis. Šiaip, kuo trinti, brau
kyti tai nėra pamatinis gydy
mas, ’ bet ot tik sau, lyg pa
lengvinimas tam kartui.

Su karpomis tai bus leng- 
, 12 ;vesni dalykai. Tokioj vietoj, daktare, , . T ,.. . kaip Jums, esti paprastai 

1 an^IrL minkštos karpos, kai kada 
; ištysę. lyg kokios virvelės. 
[Paeina jos nuo kokio odos toj 

j erzinimo,— gal būt. 
; k.ur njeko, be asmeninio išty-: nuo. baltųjų. Jei Jums esti 
limo, ;kas nors tikro nusakyti j baltųjų, tai pirma jas praša- 
apie ,tą skaudėjimą ir tirpimą, linkite. 
Pamatinė priežastis, tokiais skiediniu.
atsitikimais, dažniausią esti tinktūros įmaišykite į kvortą 
koks spaudimas nervų, nervų šilto vandens,
šaknių, kaip jos išeina iš nu-Į gerai su tam tyčia šmirkštyne, 
garkaulio smegenų sprande ir j Darykite taip kas vakaras, 
paskui susinarplioja ir suda-jper kokį mėnesį-kitą.
ro atskirus nervus. : Q pačias karpas, jei kurios

Kai kada tokis nervų spau-'ilgos, nukirpkite švariom žirk-

Apie 5,000 darbinin- aukštis 5 p. 3c. 
ikų ir darbininkių su raudo-I neblogai, tik jau 
-nomis vėliavomis susirinko 
į Žan-Durmau aikštę. Ten 
įvyko susirinkimas. Po mi- i Jau' bandžiau trinti tas’ liū
tingo darbininkų demonst-itirpusias vietas visokiais tepa-’ 
racija žygiavo gatvėmis, bais, bet nieko nemačijo. 
Darbininkai dainavo revo-l Antras dalykas, tai mane, 
.. . -> • UT , . labai kankina karpos negeroj1hucines dainas, Internacio-. vietoj gitos ka,.pos man au_. 

i nalą’, šaukė obalsius prieš apįe lyties organus ir jas 
' fašistus ir už pasaulinę So- ■ labai niežti, 
vietų sistemą.

Vasario 11 dieną demon-

Jau vartojau vi
sokių vaistų, bet nieko nema- 

'čijo. Tai duokite. 
(patarimą per mūsų 
“Laisvę.”

Apsakymas
Vasario' 12 : dieną buvo i Sunku,,Draugę, taip,.be me-! v i e t o j 

paskelbtas visoje Francijp- 
j'e generalis darbininkų 
streikas. .Montlucone su
stabdytas visas judėjimas. 
Visi fabrikai uždaryta. Už
sidarė ir krautuvės. Darbi- 

, ninku grupės vaikštinėjo 
4 gatvėmis ir sulaikė visus 

sunkius trokus ir automo
bilius.’ Visos gatvės buvojimas bei erzinimas esti nuo! lėlėm, pamirkytom kad ir tame 
užtvenktos darbininku mi- Pa^Mėjusią limfinių gūželių,! pačiam iodo skiediny. Paskui- 

nios Antra vijfanda i-,n SričohJ- Kai kada ka,lh! ^-[prideginkite tas vietas, taipgi
. ’ *■ "... kos sudaro tokį erzinimą. Iš-j ir mažesnes karpas, karboline

pietų buvo laikoma masiniąi • tieSų, retkarčiais esti kaklinis • pūkščia: “Liquefied carbolic 
mitingai. ^Vėl Komunistų Į šonkaulis užaugęs 

’ Partijos raudonos vėliavos rib”) ir jis 
Ęed. Pastaba. — Kunigas su. kdvos obalsiais iškilo. nerviJ šaknis.

Coughlin yra tokis darbi- Buvo • sakoma prakalbos 
ninku užtarėjas, kaip prezi- apie buržuazinės “demok- 
nenta^ Rooseveltas; Cough- ratijos” sistemos prisiarti-

Plaukitėš.-kad ir iodo
,, šaukštuką iodo

ir išsiplaukite

spaudžia
(“cervical j acid, 2 drachms, 

tūlas

Kartais žmogus pats, 
čiomis, nuspaudžia tuos 
vus, ar tai gulėdamas, 
Ii, ar tai sėdėdamas ant ran-

I '

ne j li
ne r- 

nugu-

te kokį šakaliuką ir aptepkite 
ant karpų, tik ant pačių kar
pų, ne ant odos aplinkui. Da
lykite taip kartą kas diena, 
gal porą savaičių, kol karpos 
nusilups, nusišers ir išnyks.
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Kylanti Saule Šypsos Meilingai
' Kylanti saulė šypsos meilingai, 

žemę bučiuoja,
Vėjo paliestos medžių šakelės 

Šnara—alsuoja.
Jausmas manasis skrieja i tolį, 

Vejasi vėją,
Siekia ir nori greitai pasiekti 

Brangią idėją.
Nieks nesulaiko mano svajonių,— 

Nieks ir negali,—
Mintys aplanko, greit apkeliauja 

Tolimą šalį.
Parneša mintys man iš tolybės 

žinią lūkėtą,
Man ir draugužiams liepia paremti 

Kovą pradėtą.
Kovą, ką veda klasė prieš klasę, 

Mušasi, pliekias,
Klasė beteisė—ta pavergtoji— 

Pergalėn siekias.
Kylanti saulė šypsos meilingai, 

įremia laimėti
Tiems, ką iki šiolei buvo teskirta 

Vargti, kentėti.
Vėjo paliestos medžių šakelės 

Šnara—alsuoja,
Dvelkia, gabena pergalės šauksmą, 

Dainą dainuoja.
• 30-XI-33. St. Jasilionis.

nedaro plakatų, žmonių būtų galėję būti 
du sykiu daugiau.

* •••<
I

Choras vertas pagyrimo, kad jis turi sie-
I ninį laikraštį. Į tą laikraštį rašinėja choris

tai ir piešia karikatūras. Tuo laikraščiu su
sidomėję ne tik choristai, bet ir pašaliniai. 
Kas tik ateina į svetainę, tai tuojaus ir eina 
prie laikraščio pažiūrėti, kas jame rašoma.

Už įsteigimą to laikraščio garbė priklau
so d. Ig. Kubiliunui. Tai labai gera .pra
džia, tik reikia dar daugiau įtraukti jauni
mo, kad jame rašinėtų ir . veiktų. Reikia 
jiems suteikti daugiau medžiagos.

B. Andrius.

Sovietai "renka* ir kitokį meną,1 kaip tai ran
kų darbo -muzikalius instrumentus, kurių ran
dasi Kirkizįjoj, -Kaukaze, jKazakstane ir ki
tur. . ■ i

Liaudies meną mylėjo ir Leninas. Jisai krei
pė rašytojų ir poetų domę į liaudies meną. 
Carų gadynėje šitas menas buvo neigiamas, 
jo nepaisė ponija ir valdininkai. Tik laimėjus 
darbininkams, pati valdžia rūpinasi liaudies 
menu. Liaudies meno yra ir Lietuvoj, bet da
bar nėra kam jį auklėti.

V. B.

Judžiai- Teatras-Muzika

Operoje Vaizduoja 12 Šimtmečio Rusiją

Pereitą mėnesį Sovietų Sąjungoje buvo 
vaidinama opera “ Princas Igor.” šiai ope
rai muziką parašė mokslininkas Borodin. 
Dabar jos vyriausiu direktorium yra Leoni
das V. Baratovas. ~~

Veikalas statomas pertaisytas, pagerintas. 
“Prince Igor” vaizduojama- Rusija 12-tame 
šimtmetyje, kuomet buvo pilna intrigų ir 
karo suokalbių. Kritikai pažymi, kad šis 
veikalas turi labai daug socialės reikšmės, 

> liaudies baletą ir dainų.
J e

A. P. Borodinas

Borodinas, “Princo Igoro” kompozitorius, 
yra gimęs lapkričio 12, 1833 metais. Mirė 
vasario 16, 1884 metais. Tai reiškia, kad 
dar tik 51 metų būdamas, Borodinas mirė, 
šiais metais nuo jo mirties sueina 50 metų.

Paminėjimui šių sukaktuvių labai gerai 
tinka ir veikalas vaidinti šio autoriaus.

Iš profesijos Borodinas buvo chemikas, 
šios srities jisai buvo profesorium ir moky
tojavo. Savo laiškuose jisai pasipasakoja, 
kad muziką rašęs tik tada, kada jam reikė
jo eiti gult, kada jisai negalėjo nieko kito 
dirbti.

Kuomet kiti užsiimdavo muzikos profesi
ja visą amžių, tai Borodinas “gėdinosi pri
sipažinti apie savo kompoziciją.” Jam mu
zika buvo tik “poilsis, pajuokavimas, kuo
met esu atitrauktas nuo rimto užsiėmimo.”

“P. Igor” operos muziką Borodinas rašė }> 
per 20 m. Tačiaus jisai ją dar nepilnai bai
gė. Ją baigė jo draugas Rimski-Korsakovas.

Vienok Borodino muzika, žymiausių kri- 
I tiku pripažinta, labai gera ir stipri—drama

tiška ir lyriška. Veikalas vadinamas monu- 
* mentaliu.

Menininkas.
. * * *

“Womens Might” Suvaidinta Gerai
SO. BOSTON, Mass. — Vasario 11 d.’ 

Laisvės Choras suvaidino veikalėlį “Womens 
Might.” šis veikalukas neilgas, bet įspū
dingas. Jisai perstato Amerikos farmerių 
padėtį šiuo laikotarpiu. Veikalėlis parodo, 
kaip valdininkai parduoda farmas už mor- 
gičius, o farmeriai ir jų moterys kovoja prieš 
tą pardavinėjimą, šiame atsitikime moterys i 
pirmoj vietoj.

Šį veikalą sulošė vien tik jaunuoliai. Ir 
reikia pasakyti, kad sulošė gerai. Po loši
mui Laisvės Choras, po vadovyste d. W. 
Petrick, sudainavo keletą dainelių; kurios 
išėjo labai gerais Reikia pasakyti, kad šiuo 
tarpu Laisvės Choras narių skaičiumi paau
go dvigubai. Prie choro dedasi daugiausia 
jaunuoliai. Taipgi ir dainavime choras pa
gerėjo.

Paskiaus programos išpildyme dalyvavo 
W. Petrick—smuiko solo, Ignas Kubiliūnas 

J 4 —sudainavo solo keletą juokingų dainelių, 
j • Visa programa buvo labai gera.

Komisija daro labai didelę klaidą, kad

Kvartetas
Ak tu mano galva, 
Tu mano plikoji, 
Ir tu gi barzdele, 
Ožiška smailoji.

Nors ir augštais mokslais
Esi pripumpuota,
Bet pilna kvailysčių
Ir visų pajuokta.

Vienok aš nepaisau,
Nieko neatboju
Ir ant darbininkų
Ranka tik numoju. ,

Ką gi su tais “chamais”
Man bendrą turėti?
Verčiau kampe ‘“Jienų”
Betupint' kvaksėti.

Ir ant komunistų
Kasdien šunis karti,
Bi tik dolerinių
Už tą darbą gauti.

Hitleris ir Fišė
Man alfa—omega, 
Todėl ir Prūseika 
Jau pas man’ atbėgo. 

Mat, ir pas Leoną 
Protas atsimainė: 
Už dolerį—kitą 
Ir kailį išmainė.

> . Pas jį komunizmas ,
Jau senai išrūko, > j • ’ 
O mums vieno balso 
Prie kvarteto trūko.

Tysliava, Vitaitis, 
Prūseika, Grigaitis. 
Tai puikus kvartetas, 
Lai tą žino svietas.

Dabar keturiese,
•Kaip ožiai mes bliaunam
Ir ant komunizmo
Visi lygiai spjaunam.

Kaip gaidžiai be notų 
“Giedoti” mes mokam, 
Per virvukę Fišės, 
Kaip ožiukai šokam.

Rumboniškis.

Renkama Liaudies Dainos 
Sovietuose

Jei kuriame pasaulio kampe kyla literatū
ra, renkama liaudies dainos, tai tuo kampe
liu yra Sovietų Sąjunga. ’ Mes labai daug 
girdėję apie liaudies dainas ir poeziją, bet tų 
liaudies dainų veik nei vienoje kapitalistinėje 
šalyje nėra. O jei ir yra, tai tos dainos ir 
poezijos iškreiptos į patriotines. Gi didžiu
ma jų visai nėra užrekorduota.

Pastaruoju laiku Sovietų rašytojai laikė su
sirinkimą, kuriame dalyvavo virš 50 rašyto
jų ir paskyrė Liaudies Mokslo Komisiją. Į 
komisiją įeiną toki žmonės,” kai p kad drama
turgas V. Ivanovas, profesorius Sokolovas ir 
kiti poezijos ir kalbų žinovai.

Šios komisijos darbas, tai surinkimas ne- -, 
rašytų baladų (eilių) tiesiai iš liaudies po
etų lūpų. Paskiaus šios dainos, eilės bus ver
čiamos į kitų tautų kalbas. Tam darbui kvie
čiami poetai, kalbininkai ir etnologai. Vadi
nasi, dainas iš Uzbekistano ir kitų kraštų, ga
lės skaityti ir dainuoti Maskvoje ir kituose 
centruose.

Tas Darbas Jau Pradėtas Pirmiaus
Profesorius Sokolovas jau tą darbą pra

dėjo 1927-28 metais. Jisai liaudies dainų nu
rašė (užrekordavo) 378. šios dainos surinkta 
Onega Rajone. Uzbekistane jau surinkta to
kios literatūros apie 40 tomų. ,

Vienas iš tokių poetų žino apie 10,000 eilių, 
dainų atmintinai, tačiaus jisai negali skaityti 
nei rašyti, šitas poetas buvo pakviestas į šį 
susirinkimą deklamuoti tas eiles ir dainas, 
šis poetas jau yra 74 metų amžiaus, bet jisai - 
turi stebėtinai gerą atminti. Profesorius So
kolovas sako, kad tas “Feodoras Konuškinas 
yra tikras artistas.” >

Kas Parašys Geriausią Operetę?
(Kontęstas)

Meno Sąjungos Centro Biuras, paskuti
niame savo posėdyje (vasario 18 d.), svars
tė veikalų klausirpą, o ypatingai operečių, 
muzikalių veikalų reikalą. Yra reikalavi
mas, kad Meno Sąjunga išleistų tinkamą 
muzikališką veikalą sekančiam sezonui. Ka- 

> dangi veikalo parašymas ir išleidimas ima 
gana daug laiko, tai jau labai laikas pra
dėti šį darbą, i U

Operečių Rašymui Kontęstas
Kad geriau paakstinti mūsų rašytojus 

prie .veikalų rašymo, nutarta skirti tam 
tikros lenktynės ir dovanos. Už tris ge
riausius veikalus skiriama sekamos dova
nos :

I—$30.00
II— 25.00

III— 20.00
Kon tęs to Laikas

Kontestui laikas skiriamas nuo 1 d. kovo 
iki birželio 30. Tai reiškia, kad laiko yra 
4 mėnesiai. Kontestantai, kurie dalyvaus 
šiame darbe, gali pranešti Meno Sąjungos 
Ceentro sekretoriui. Tačiaus veikalai ir be 
to bus priinlami, jei jie bus prisiųsti laike 
šio kontesto.

Jei autoriai pageidauja, tai jų pavardės 
nebus skelbiamos tol, kol dovanos bus pa
skirtos. Jei reikalaus, bus ir vėliaus ne
skelbiama. Gali naudoti tik slapyvardžius.

Veikalų Forma Ir Turinys
Veikalams turinys labiausia pageidauja

ma iš Amerikos darbininkų gyvenimo: mai- 
nierių, farmerių, pramonės (miesto) ir at
eivių.

Taip pat veikalai gali būti iš Lietuvos, 
Rusijos ir kitų . šalių gyvenimo. Konteste 
gali dalyvauti Amerikos ir Europos drau
gai. '
Operetės gali' būt tragiškos, romantiškos, 
komiškos, iš dabartinio gyvenimo, istorinės.

Veikalu Frėmai Ir Ideologinis Išlaikymas
žinant lietuvių išeivijos subjektyves jė

gas, kuriai bandoma daryti šie veikalai, 
Centro Biuras nutarė pasiūlyti šiokį to
kį frėmą rašėjams. Todėl patariama lai
kytis bent kiek šių taisyklių.

1. Veikalo ilgis (didumas) nuo 20 iki 35 
mašinėle rašytų (didžiųjų—81/2 X 11) raš
to puslapių.

2. Veiksmų—nuo vieno iki trijų. Nedau
giau trijų.

3. Kurmiai idėjiniai turi būt išlaikyti 
bent vidutiniai, kaip kad reikalauja darbi
ninkų ideologija.

4. Veikalai, kurie reikalaus didelio per
taisymo ir pertvarkymo, nebus priskajtyti 
į kontestą.

5. Asmenų veikalę pageidaujama nuo 5 
iki 15 ’(čia neįskaitoma choras).

6. Solistų—nuo 2 iki 4. Kuomet daug 
solistų, tai labai sunku mažesnėse kolonijose 
vaidinti. Patartina naudoti grupinių dai
navimų.

7. Dainų—-nuo 12 iki 24.
8. Patartina, kad scenerijos nebūtų labai 

komplikuotos. Pas .mus nėra profesionalio 
teatro. Daugiausia, kad mes galime pa
daryti, tai dvi scenerijas. Sakysime, lauko 
pusę, kiemą, gatvę ir kambarį, stubą.

Visi šie dalykai reikia imti domėn tiems, 
kurie rašys operetes ir dalyvaus kon
teste. . Kitaip,, veikalai pas mus guli ant 
lentynų ir juos niekas negali vaidinti, nes 
“persunkus.”

Jei draugai reikalaus daugiau informa
cijų del šio kontesto, arba norėsite pranešti 
apie jūsų dalyvavimą,. rašykite Meno Są-' 
jungos Centro sekretoriui. Kontęstas pra
sideda su 1 diena kovo, 1934 metais.

V. Bovinas, Sekrt.,
46 Ten Eyck St.

s Brooklyn, N. Y.

Meno Sąjungos Posėdžio Tarimai
Ne visi draugai ir draugės (C. B. nariai) 

dalyvavo pereito nedėldienio Meno Sąjungos 
Centro Biuro posėdyje, tačiaus šis posėdis 
yra žymiai reikšmingas.

Pamatiniai svarbu pažymėti, kad Meno Są
jungos posėdyje nutarta šaukti platesnė kon
ferencija New Yorko apielinkės menininkų, 
suvažiavimo klausimas išspręstas ir paskelbta 
kontęstas.

Pasirodė; kad: mūsų-veikimas plečiasi jr di
dėja. Tačiaus tas veikimas reikia geriau ko
ordinuoti, jam reikia daugiau duoti energijos, 
veiklumo, sumanumo ir svarbos.' Tam tikslui 
kovo 4 dieną, 10 vai. ryte, “Laisvės” svetai
nėje, nutarta šaukti ALPMS Centro Biuro, 
Meno Sąjungos III Apskričio Komiteto, Jau
nuolių Komiteto ir visų šios apielinkės chorų 
valdybų konferenciją. šioje konferencijoj 
kviečiama dalyvauti ir visi svečiai, kurie do
misi meno ir sporto klausimais;

šioje konferencijoj klausimai bus įmatoma 
svarstyti sekami: Meno ir sporto veikimo su
derinimas, jaunuolių kultūrinis veikimas ir jų 
švietimas, spartakijada ir prie jos prisirengi
mas, paskaitų, prelekcijų klausimas, veikalų 
leidimas, vaidinimas ir jų kritika, organizavi
mas jaunuolių dramatinių grupių, organizavi
mas daugiau lavintų grupių dainavimui, vai
dinimui, šokimui ir t. t.

Būkite pasirengę šiai konferencijai visi me
nininkai ir jų simpatikai. Duokite sumany
mus ir patarimus, kas reikia jūsų kolonijoj 
taisyti, kame Centras galėtų pagelbėti.

* # *

Kitas Centro Biuro posėdžio tarimas, tai pa
skelbimas kontesto veikalų veikalų rašymui. 
Reikia išleisti mūsų chorams operetė sekan
čiam sezonui, o toliaus—jų reikės daugiau. 
Mūsų judėjimas bręsta ir daugiau reikalauja 
men,o kūrinių. Todėl paskirta trys dovanos 

i šiam tikslui: I—$30, II—$25, III—$20. Pla- 
| čiau apie tai skaitykite kontesto paskelbimą.

Buvo kalbėta ir apie švietimo darbą. Pri- 
I eita prie išvados, kad pagaminti paskaitą bei 

prelekciją ir siuntinėti Apskričių valdybom, 
kad jos ruoštų skaitymui vakarus. Taip pat 
reikia paskirti draugai, kurie gali gerai ir 
aiškiai skaityti.

Kol kas Centras tokios paskaitos gatavos 
dar neturi, bet ji bus galima greitai paga
minti. 

* * *
Visi chorai, kurie negavote dainų “Pirmyn” 

ir “Komunaras”, tai greitai praneškite. Bet 
sykiu nepamirškite išpildyti chorams prisiųs
tą blanką ir ją grąžinti Centram Tai atlikite 
greitai.

V. Bovinas, ALPMS Sekr..

ALPM Sąjungos III Apskričio 
Konferencijos Tarimai

Sausio 7 d., 1934 m., įvyko ALPMS III 
Apskričio metihė konferencija, 180 New York 
Ave., Newark, N. J. Konferenciją atidarė 
11:30 vai., ryte apskirčio pirmininkas J. Na- 
livaika; mandatų peržiūrėjimui paskyrė tari
mų raštininką. Iš mandatų pasirodė, kad 
dalyvauja 9. delegatai nuo 4 chorų.

Konferencijai tvarkos yedėju išrinkta J. 
Nalivaika. Buvo skaitytas pereitos konferen
cijos surašąs ir priimtas. Valdybos raportuo
se, organizatorius raportavo, kad iš medžia
ginio atžvilgio pereitą vasarą buvo surengta 
centro naudai didelis išvažiavimas, “Dainų 
Diena,” kuris davė šimtą dolerių pelno. 
Iš organizacinio ir apšvietos atžvilgio, pačių 
chorų naudai, mažai kas buvo nuveikta,'apart 
Aido Choro, kuris buvo prižiūrimas, kad pil
dytų konferencijų nutarimus. Taipgi prane
šė, kad Philadelphijos Lyros Choras Centro 
vardu prisiuntė 5 dolerius skolos už operetę 
“Nebaigta Kova,” tie pinigai priklauso Ap
skričiui. Užrašų rašt. pareiškė, kad 1932 m. 
konferencijos tarimai toli gražu nebuvo iš
pildyti.

Buvo nutarta, kad kiekvienas choras kuo 
daugiausia rengtų prelekcijų, klausimais, 
koksai yra skirtumas tarpe proletarinio ir 
buržuazinio meno, apie svarbą mūsų chorų 
dalyvavimo tarptautiniuose parengimuose. 
Daugiau domės 'kreipti į mūsų jaunuolius, 
kad. juos pripratinti pamąstyti apie patį gy
venimą ir koksai rytojus jų laukia. Buvo 
numatyta, kad ilgiau mūsų jaunimui svajo
nėm vaduotis nedaleistina.

Bet nevisi chorai tą padarė, ypatingai Sie
tynas nei vienų tokių prelekcijų nesurengė. 
Choro rašt. prelekcijų rengimo komisiją me
tus laiko knygose laikė. Apskričio valdyba 
kom. taipgi kuteno, kad savo užduotį nepa
mirštų, bet atsakydavo: “Nesurandam tinka
mo laiko.” čia buvo apsileidimas, nepaisy
mas organizacijos, o labiau to, ką patys su 
pasiryžimu notarėm gyvenimai! įvykinti. 
Taipgi rašt. pranešė, kad atliko susisiekimų 
reikalu raštiškus darbus. »

Turto raštininkas savo raporte pažymėjo, 
kad pinigų Apskričio ižde su 7 d. sausio, 1934 
m., randasi . $29.19. Pridėjus Phila. Lyros 
Choro $5.00, pasidaro $34.19. Iždb globėjas 
sutiko su raštininku. Valdybos raportai abel- 
naį tapo priimti.

Iš ALPMS Centro pastogės d. J. Nalivai
ka raportavo, kad pati Sąjunga susideda iš 
40 vienetų, bet duokles tai labai mažai užsi
moka. Dramų grupės bara centrą, kad ne
duoda įvalias tinkamų veikalų; chorai dau
giau ir daugiau pareikalauja dainų. Centras 
tų dalykų iš pirštų išlaušti negali, čia rei
kia spėkų, reikia rašėjų, kompozitorių. Prie 
to, ir techniškas darbas daug atsieina, o kada

(Tąsa Meno Skyriaus ,4 p.)

HARTFORD, CONN
Laisvės Choras laikė susirin

kimą savo svetainėj, vasario 
15 d. Jaunuolių susirinkime 
dalyvavo daug ir svarstė da
lykus rimtai, šiame susirinki
me prisirašė trys jaunuoliai. 
Tai reiškia, kad choras didėja.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
jaunuoliai veikia gerai ir su
tartinai. Jie dirba organiza
cijos naudai.

Paskiaus rinkta delegatai į 
konferenciją. Išrinkta 4 jau
nuoliai ir vienas suaugęs. Kon
ferencija įvyks kovo 4 dieną, 
Waterbury, Conn. Daugiau 
svarbių reikalų nebuvo. Bet 

mūsų jau- 
Taip mes ga- 
pataisyti ir

labai gerai, kad 
jnuoliai veikia.

dalykus
išauklėti.

1 lesi m e chorą
N. H. -

AIDO IR LAISVĖS CHORAI 
LAIMĖJO KONTESTE

DETROIT, MICH. — Vasa
rio 11 d. Detroito darbinin
kiška publika turėjo nepapras
tai šaunų ir žingeidų, milži
nišką dainų kontesto koncer
tą. Šį puikų koncertą rengė 
Detroito darbininkiškų chorų 
federacija, žmonių buvo pri- 

{sikimšę kupinai, o į svetainę 
telpa daugiau kaip 3,000. 10 
įvairių tautų chorų dalyvavo 
kontesto programoje.

Kiekvienas choras turėjo 
laiko 15 minutų sudainuoti 
tris dainas. Dainos buvo dai
nuojamos sekamo turinio: 
darbininkiška, gamtiška ir 

I liaudies. Chorai dalyvavo nuo 
į lietuvių, rumunų, lenkų, bul- 
Igarų, makedonų. Proletcult 
i (anglų), finų, vokiečių, ukrai- 
■nų, žydų. Trys dovanos buvo 
(skiriamos išlaimėjimui. žy- 
I dų Freiheith Choras laimėjo 
pirmutinę ($50). Finų laimė
jo antrą ($25). Trečią laimė
jo mūsų Aido ir Laisvės cho
rai ($15). šiedu chorai dai- 

i navo subendrintomis spėkomis.
Reikia pasakyti ir tai, kad tar
pe teišėjo ėjo karštos diskusi
jos, kas del antros dovanos. 
Vieni buvo tos nuomonės, kad 
turi gauti lietuvių choras an
trą dovaną, o kiti, kad finų. 
Balsai pasidalino pusiau. Ir 
tik po ilgų ginčų susitaikyta. 
Vadinasi, žydų choras pralen
kė 9 chorus. Finų 8 chorus. 
Gi lietuvių 7 chorus.

Čia .pažymėsiu, kokias dai
nas mūsų choras dainavo. Bū- 
tent, “Pasilsėti dar nelaikąs,” 

! “Tykus buvo vakarėlis” ir- 
“Jūra.”

Visi chorai pasirodė labai 
gražioj formoj ant estrados, 

i įvairiuose kostiumuose. Ir 
svarbiausia, tai tas, kad visi 
chorai dainavo labai gražiai, 
matomai, tam visų prisirengta, 

Ikaip dainose, taip ir kostiu- 
1 muose. Kostiumai darė 
■įspūdį į žiūrėtojus.

Mūsų Aido ir Laisvės 
1 rų merginos visos buvo 
donom 
sijonais.
bai patiko. Kaip pasikėlė už- 

' danga, tai pasipylė karšti ap
lodismentai. Vadinasi, čia jau 
gauta plrnšas už gražų pavei

kslą, 70 stovinčių dainininkų.
Beja, mūsų vyrai buvo didžių- < 
ma su raudonais raištukais ir 
juodais siutais. Vienok ne vi
sų išlaikytas susitarimas. O 

(tai tas negerai, kitu kartu rei- 
' ketų rengtis taip, kaip didžiu-, 
• mos susitarta.

Kiti chorai daugumoj, ypač 
moterys, buvo baltose drapa
nose. Išdainavus visiems cho
rams savo speciales dainas, 
ant užbaigos visa dešimts cho
rų, sustoję kartu ant estrados, 
sudainavo bendrai porą labai 
gražių dainų, “Chain Gang 
Song” ir “Solidarity.” Po tam, 
Symphonijos Orkestros direk
torius, Victor Kolar, išėjo su 
verdiktu, paskyrė dovanas ir 
ten pat pridavė laimėtų cho
rų mokytojams. Po to, griau
smingai, kartu visi chorai, su-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Parašė A. M. METELIONISSulig MARSHALL J. GAUVIN

Ar Yra Tikras Dievas?
(Tąsa)

Pasakyk katalikui, kad Indijoj žmonės 
garbina dievą Brahmą su keturiomis 
galvomis ir tiek pat rankų, tai katalikas 
negalės atsistebėti iš tų žmonių žioplu
mo. Bet kad tas pats katalikas garbina 
trilypį dievą, kuris turi tris stuomenis, 
o tik vieną galvą, tai to jis nežino.

Graikų dievas Zeus turėjo gražią žmo
gaus figūrą ir buvo karalius visų kitų 
dievų ir tėvas visų graikų. Jo svarbiau
sia užduotis buvo apsaugoti keliaunin
kus ir aprūpinti viskuo savo tautą. Zeus 
sesuo Hera sykiu buvo ir jo pati. Bet 
jis dalino savo meilę ir kitoms Graikijos 
gražioms merginoms bei moterims, ku
rios jam prigimdė daug dievų ir dievių...

Romėnų dievas Jupiteris buvo garbi
namas kaipo galingiausias ir vienas iš 
geriausių jų dievų. Jis savo rankoj lai
kė skeptrą—“lazdą” jo galybės. Su sa
vo pačia vardu Juno jis turėjo saugoti 
romėnų gyvybę ir nuosavybę.

Visi šitie dievai buvo garbinami betei
sių, išbadėjusių lengvatikių, brangiau
siai papuoštuose dievnamiuose. Idant tą 
komediją padaryti įspūdingesnę ir kad 
būtų geriaus prigauti lengvatikius, tai 
kunigai buvo apsirengę skirtingai nuo 
kitų, apsikabinėję visokiais skarmalais, 
o lengvatikis ir tiki, kad tas baidyklė tu
ri artimus ryšius su dievais ir gali da
ryti net stebuklus.

Taip buvo tolimoj senovėj, tas pat dar 
yra ir šiandien; skirtumas tik dievuose, 
bet apgaudinėjimas tas pats.

Viršminėtus dievus milionai žmonių 
garbino, skaitė pasaulio tvėrėjais, visa
galiais, amžinais ir t. t. Bet šiandien 
tie dievai randasi ten, kur ir kitos seno-

vės liekanos: mažėjuose, o nūdien nesu
skaitomi milionai žmonių yra pasidirbę 
naujus dievus ir juos skaito vieninteliais, 
tikrais ir garbina su akliausiu atsidavi
mu. Rodosi, lyg ir būtų negalimas daik
tas, kad šių dienų kultūringas, civili
zuotas žmogus, kuris jau moka protau
ti, galėtų religijos klausime stovėti ant 
vieno laipsnio su savo necivilizuotu pra- 
bočium. Bet faktai tą pilniausiai patvir
tina. Su tokiu pat atsidavimu dar ir 
šiandien kunigai įbaugina, tai vėl sura
mina lengvatikius ir tuo būdu daro pa
šėlusiai pelningą sau biznį. -Dar šian
dien, kunigams paliepus, del tų išsvajo
tų, neesančių dievų milionai žmonių au
koja savo turtą, savo paskutinį maistą, 
savo laisvę ir net savo gyvybę. Nieko 
nėra buvę tokio žiauraus, tokio baisaus, 
kaip religijų istorija. Nebuvo didesnio 
pasiaukojimo, didesnių kančių, kaip tos, 
ką žmogus paaukojo savo išsvajotų die
vų naudai. Kalnai žmonių lavonų- ir 
upės kraujų yra sukrauta ant įvairių 
dievų aukuro.

Dabar, jeigu mintis apie dievus buvo 
pamaži įdėta į silpną žmogaus protą, ir 
jeigu laukinis žmogus, nesuprasdamas 
gamtos, viską skaitė dievų darbais, tai 
kodėl žydai negalėjo padaryti tą pačią 
klaidą su savo dievu Jehova? Jeigu vie
nas iš protingiausių Graikijos dievų, 
Zeus, buvo tik poetų sapnas, tai kur yra 
prirodymas, kad nekultūringų tuomet žy
dų dievas buvo tikras ir vienintelis? Ir 
vėl, jeigu romėnų galingasis Jupiteris 
buvo tik silpno proto svajonė, tai kur 
faktai, kad barbariškii tuometinių žydų 
Jehova buvo tas meisteris, kuris sutvė
rė visatą ir viską kitą?

(Bus daugiau)

MENO SKYRIAUS DALIS
ALPM Sąjungos III Apskričio 

Konferencijos Tarimai

Me-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
ižde pinigų nėra, tai niekas negali dvasiniai 
ir medžiaginiai tiek pasiaukoti ir tokių bū
du centras pageidaujamų vaisių išduoti ne
gali.

Toliaus, prie visų bėdų, per neatsargumą, 
dar ir mimiograf tapo sugadintas, jo sutai- 
symas kainavo $40.50. Daugiausia organi
zacijos kūną ♦ pažeidė, tai C. sekretoriaus, d. 
Bovino susirgimas. Tada visas darbas, kaip 
tai visokį Sąjungos darbai ir “Laisvėje
no Skyriaus užpildymas, supuolė ant J. Na- 
livaikos. šioje vietoje buvo klausimas: Ką 
veikia draugai bei draugės kitų apskričių ri
bose? Atsakyta, kad labai mažai, ypatingai 
II Apskričio ribose, draugai menkai deda pa
stangų už palaikymą stipraus organizuoto 
veikimo. Ot, bile chorelis pasilaiko, o apie 
Centrą ranka numojama. Nors tom pačiom 
vfenetom, labiausia choram, prie šio krizio 
laiko, yra sunku pasilaikyti, bet tą menkutę 
Cehtrui duoklę, tai jau galimą sutaupyti.

Chorų Raportai
Už Aido Chorą raportavo J. Nalivaika. 

Choras turi 60 narių. Mokina B. šalinaitė. 
Su šiais metais choras pereina į jaunuolių 
rankas. Choras turi Merginų Sekstetą, Vy
rų Oktetą ir Dramos Grupę. Choras, Seks-' 
tetas ir Oktetas dainuoja lietuviškas ir ang
liškas Proletarų Meno išleistas dainas; daly
vauja masiniuose parengimuose. Dramas 
Grupė susimokino veikalą “Už Pinigus Ves
ta Pati”. Jau ir i kitas kolonijas turi pa
kvietimų veikalą suvaidinti. ' Nors Choras fi
nansiniai silpnas, bet jo. aidas skamba augš- 
tai; dar tapo sutverta ir grupė solistų.

Už Bangos Chorą raportavo C. Kvarins- 
khs, kad choras narių turi 30; mokina V. žu- 
kąs, turi Merginų Sekstetą; buvo sutvertas 
Vyrų Oktetas, bet kiek pabandžius, tapo lik
viduotas. Tūli nariai bei narės kokiais tai 
iŠrokavimais pamokas reguliariai nenori lan
kyti. Dainuoja darbininkiškas dainas, daly
vauja lietuviškuose ir tarptautiškuose masi
niuose parengimuose, priklauso prie T.D.A. 
su duokle 50 centų į mėnesį. Finansiškai 
silpnas.

Už Chorą Pirmyn, Great Neck, F. Klaston 
savo raporte labai plačiai išdėstė sunkias pu
ses palaikymui darbininkiško choro. Pirmiau 
su prūseikiniais šiokia tokia kova reikėjo ves
ti, dabar atsibaladojo koksai dūšių ganyto
jas, susitvėrė chorelį ir bando pakenkti Cho
rui Pirmyn. Del finansinės priežasties ne
tekom mokytojo; buvo manyta, kad chorą rei
kės likviduoti, bet atsirado vietinis jaunas 
mokytojas ir Choras Pirmyn vėl atgauna 
savo energiją ir pasižada tęsti pradėtą žygį, 
dalyvaudamas visose darbininkų kovose.

Už Sietyno Chorą M. Jegela raportavo, 
kad choras turi 35 narius, didžiumoje jau
nuoliai; mokina B. šalinaitė, dalyvauja dar
bininkiškuose parengimuose. Pereitais me
tais dalyvavo 28 parengimuose; kovų vedi
mui išaukota $7; dainas dainuoja grynai pro
letarinio turinio. Mokinasi operetę “Inkvi
zicija,” finansiniai silpnas.

tarptautiniuose darbininkų 
Kuo daugiau, tokių prelekci- 
tuo labiau mūsų choram bus

Nauji Sumanymui,
‘Nutarta visus chorus, III Apskričio ribose 

esančius, paiiuosuoti nuo metinių Apskričio 
duoklių iki 1935 metų. Nutarta surengti kuo 
daugiausia prelekcijų bei paskaitų apie svar
bą dalyvavime 
parengimuose, 
jų surengsime, 
ant sveikatos.

Nors nevertėtų būti, bet yra pas mūs cho
rus tautiškumo ligos, o labiau, tai baltojo šor 
vinizmo. Tas -būtinai reikia gydyti.

Ateinantį rudenį III Apskričio ribose nu-1 
tarta surengti Spartakiadą; į komisiją įeina 
A. Kvederas, C. Kvarinskas ir J. Sąulėnas. 
O. K., vyrai, darbuokitės!

Ateinantį pavasarį, gėlėm pražydėjus, bus 
surengta Dainų Diena. Veikiausia vėl atsi
bus New Jersey valstijoj. Surengimo atsa
komybę pasiėmė Bangos Choro atstovai.

Nutarta pasiųsti telegrama galvariezos 
Hitlerio atstovui, Washington, D. C., reika
laujant. kad kuogreičiąusiai būtų paiiuosuo
ti iš kalėjimo kankinami darbininkų vadai, 
Torgler, Dimitrov, Popov ir Tanev. Sekamą 
rytą telegrama tapo pasiųsta.

Valdyba 1934 metam palikta ta 
ferencija užsidarė 4 vai. po pietų.

Konferencijos vedėjai:
Pirmininkas J. Nulivaika, 
Raštininkas J. Puukstuitis, 

423 S. 18th St. Newark, N.

pati. Kon-

Keletas Pastabu Delei Smagumo Šaltame Ore
Dorothy Greig

Žiemos oras šiose vietose ištikrų- 
jų erzina žmogaus ūpą. Jis atmai- 
ningas ir pilnas užmačių. Tikrai 
šaltuose kraštuose kai ateina šalti 
orai, taip ir apsibūva per ištisą žie
mą. Visi tuomet dėvi vilnoniais dra
bužiais, gausiai valgo mėsos ir bul
vių ir į viską žiūri filosofiškai, net 
smagiai.

Bet šičia! Viena diena švelni, 
kaip pavasarį. Kitą dieną šala. 
Arba lyja. Arba sniegą. Arba pus
to. Arba atadrėkis. Su visu tuom 
sunku yra mums, varginamiems žmo
nėms, jaustis gerai.

Yra, tačiaus, budi; palaikyt savy
je smagumo jausmą. Vienas daly
kas, tai, trūkstant tikros saulės švie
sos, galima jos vietoj * panaudoti 
elektrinę saulišką lempą. ' Kelias mi
nutes per dieną pasikaitinti nau.din- 

I gaišiais jos spinduliais tai lygu, kaip 
vasarą valanda arba dvi praleisti 
lauke ant'saulės, kaip kad moksli
ninkai sako. Žiemos saulė, matote, 
yra silpna. • Net būnant visą dieną 

| lauke, jinai neduotų mums įvalias 
I ultra-violetinių spindulių. Elektrine 
| sauliška lempa atpildo tą trūkumą, 
j gausiai paleisdama savo turiningus 
j ultra-violetinius spindulius, lygiai 
j kaip vasaros saulę.

Kitas tikras patogumas tai yra ta 
elektrinė kaitinančioji paduškaitė. 
Matytumėte, kaip ji padeda laukan 
išvyti visokius sustingimus ir šiur
pulius, kurių atneša šaltas vėjas!

O kada jums reikia. tikrai gilyn 
persigeriančios kaitros, tam yra in- 
fra-raudonoji lempa. Infra-raudonie- 
ji spinduliai yra karščio spinduliai. 
Jie giliai įeina, ir jūs tuomet jau
čiatės šiltas lyg švelniai kepinamas 
per visą kūną iki pat kaulų sme
genų.

Vienas iš naudingiausių dalykėlių, 
ką galėtų bet kas turėti, tai yra 
elektrinis virpintojas, arba vibrato
rius. Pavartojant ji ant kūno abel-

AIDO IR LAISVAS CHORAI 
LAIMĖJO KONTESTE

ip

ŠeštacL, Vasario 24, 1034

STEPHEN BREDES, JR.
Tel. Porter 3789 Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
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PATARNAUJA
DAKTARAI:

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

dienomis 
vakarais 
iki

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

giau, vedusių porų ir taip toliau.
Neturi būt diskriminacijos tautos 

ar rasės.
Nakvynių prašoma veltui, nes dar

bininkai, suvažiavę iš toliaus ir taip 
turi daug .išlaidų. Todėl klasiniai 
sąmoningi darbininkai turi priglaus
ti kovotojus už savo klasės reikalus.

Kompartija.
(46-47)

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerkles
OFLSO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue 

OOKLYN, N. Y.

Musų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu

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

■

Brooklyn, N. Y.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

čia j į-
i

U

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

LOWELL, MASS.
Čeverykų išdirbystės unija rengia 

prakalbas 24-tą dieną vasario, 2 vai. 
naų jis, išjudina jūsų kraują smar- po pjetų, 84 Middlesex St.

United Shoes and Leather Unionkiai aplink tekėti ir suteikia jums 
smagumo ir .energijos. Vartojant ji I po įtekme kairesniu sparnu darbinin- 
galvos masažui, jis paakstina kraujo Į ]<a nutarė surengti šias prakalbas, ir 
apytaką ir padeda užlaikyti gyvai į garsus darbininkų vadas drg. Fred 
atrodančius ir sveikus plaukus. 7 
tėmykite, vyručiai,... keletą minučių i šiandiena*./Bono Dn'/itA innt I .. . --
vą, tatai daug pagelbės i 
plaukus ant jūsų galvos ir juos tan- ras> nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są- 
kesnius užauginti. . . . . .
sėkmingas įrankis delei gražumo, gjrskite abiejas, 
Švelniai jį naudojant ant veido, jis 
suteikia sveiką, lyg žydinčią išžiūrą j 
ir duoda akims žydrumo.

Vienas bereikia tarti perspėjimo 
žodis apie šiuos elektrinius prietai
sus. Jeigu jūs sergate, atsiklauski
te daktaro pirm juos naudodami. 
Kitais žodžiais, nebandykite patys 
save daktarauti nei vaistais nei jo
kiais kitais būdais. Bet jeigu jūs 
esate sveikas, tik kad nesmagiai jau
čiatės žiemą, jūs atrasite, kad elek
triniai prietaisai duoda daug pasma
ginimo.

Kalbant gi apie malonų patogumą, 
naujieji elektriniai radiatoriai tai pa
skutinis žodis šiame dalyke. Jie 
gražūs , su dailiais keturkampiais 
dangteliais, išgraižiotais iš šalies pa
lei viršų taip, kad šiluma liuosai ir j 
gausiai iš jų plaukia.

Kadangi elektrinis radiatorius yra 1 
panešamas, tai galima jį prijungti 
bile kur name, kur tik reikia extra 
šilumos. Puikiai, pavyzdžiui, jis pa
tarnauja arti išmaudyto kūdikio, ku- ' 
rį sausinate. Arba padedant šį ra
diatorių į kambarį, ant kurio šiau
rinis vėjas visu smarkumu pučia, ar- ' 
ba pašildyt šaltoką kampelį bile kur. j

Kodėl gi nepasižiūrėt į galimybes , 
šių elektrinių prietaisų? Tai yra l 
lengva, nes kiekviena department!-1 
ne sankrova juos pardavinėja, taip 
pat ir kiekviena 
krautuvė. O aš 
jog pardavinėtojai 
kinė.ja klausimus 
naujoviškus daiktus, 
šiam naujoviškam amžiui.

Ir i Biedenkapp kalbės apie industriją 
v . -.____ __ Visi atsilankykite skait-

per dieną (uoip paniasazuojant gal-1 Hngal. Vakare toj pat vietoj kalbės 
T išlaikyti l kajp-g.tą vai# vakare gersus dakta-

Vibratorius yra jungos, tad visi dalyvaukite ir iš- 
delei gražumo, i rrivcizii-n svarbias ir labai

naudingas prakalbas.
Komisija.

CLEVELAND, OHIO 
Reikalinga Nakvynių

Pradžioj balandžio (April) Čia Įvyk
sta Komunistų Partijos Nacionalė 
Konvencija ir labai reikalinga nak
vynių apie 400 delegatų.

Prašome draugų, kurie galite per
nakvinti delegatus, tuojau praneškite 
Kompartijos vietinei organizacijai, 
1514 Prospect Ave. Cleveland, Ohio.

Praneškite savo vardą, , antrašą, 
pažymėkite ką galite pernakvinti: 
vyrus ar moteris, po vieną ar dau

elektrinių daiktų 
visuomet patiriu, 
labai noriai atsa- 
apie šiuos labai | 

priklausančius 1

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
Nedėlioinis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Telephone Stagg 2-7057

Telephone, Evergreen 8-9770

bų. Tiesa, kad mūsų chorai | 
susideda didžiumoj iš jaunuo-, 
lių, bet tas neturėtų būt prie-j 

ižastimi atsitraukimo augusių! 
draugų. Pas augusius drau-j 

; gus turėtų atsirasti daugiau 
energijos ir bendrai veikti.

Matant 
mus,

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
dainavo Internacionalą ir tuom 
baigėsi didžiulė programa.

Nei vienas, iš; chorų negalėjo 
auditoriją, nes nebuvo1 Matant tokius apsireiški- 
Chorai turėjo kitą er- mus, tikrai pasirodo, kad 

svetainę užpakaly es-' draugai neįvertina svarbumą 
kur liuosai gali sutilp-■ proletmeno darbo, neįmatoma, 
tūkstantis žmonių. (kokią svarbią rolę 

darbininkų 
ski- niam judėjime. •

Apie tai veikiausia' apsvaistymo 
■kūmų ir padarytų klaidų, del 
i išdirbinio plano ateities veiki- 
Griui, del geresnio aktyvišku- 
mo, yra šaukiama mūsų cho
rų. sextetu, oktetų, dramos: 
grupių, sporto grupių ir visų > 

Į proletarinės dailės mėgėjų j 
Vilijos Choras rengiasi prie konferencija, kovo (March) ' 

parengimo. 4 d., 774 Bank$St., Waterbury, ' 
sekmadienį, I Conn., kaip 11:00 vai. ryte, i 

svetainėje, Draugai, padarykime šią mū-1 
Green St., 8 vai. vakare. įsų konferenciją skaitlinga. Vi- ; 

chorai ir į 
išrinkite po i 
į ko n f ere n- 
pageidauja-1 
kitos broliš-; 

prisidėtų 
kad ;

įeiti į 
vietos, 
d vi ngą 
trades, 
ti apie

Nuo šio parengimo liks gra-į chorai 
žaus pelno.- Pelnas visas 
riamas darbininkiškiems 
kalams.
kas plačiau parašys; aš čia tik j 
kaipo pranešimą, pabrėžiau.

J. J. Butkus.

WATERBURY, CONN

žingeidaus savo 
Jis įvyks rytoj, 
vasario 25, Venta 
103 
Bus suvaidinta veikalas “Mie
ganti Liaudis” ir kitokių mar
gumynų, dainuos choras, Mer
ginų Kvartetas, duetai ir tt.

Visi kviečiami dalyvauti.
Komisija.

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

JUOZAS LEVANDA 
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos 
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusiusl 
J ant visokių kapinių; parsamdo au-j 
Į tomobilius ir karietas veselijoms, | 
į krikštynoms ir pasivažinėjimams. Į

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

lošia mūsų 
revoliuci- i :

mūsų tru-

si mūsų liet. darb. 
grupės dainininkų 
didelę delegaciją 
ei ją. Taipgi mes 
ma, kad ir mūsų 

organizacijos' kos
i prie konferencijos, kaip

Conn. Valstijos Lietuvių Pro- ALDL®; lds, jaunuohn i<uo-j . . J a i - P°s ir Jusu choras dar,letanj 4-tam Apskričiui i neišrinko delegatus, tai tuoj.! 
ant pirmų, dainų pamokų, iš
rinkite.Per ilgą laiką nebuvo 

mūsų spaudoje apie 
Kame

maty- i 
mūsų Į 
daly-; 
mūsų i 

veikė.
5 ren-

Clem. Strauss, seki

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

I '

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

ti 
chorų veikimą, 
kas? Man atrodo, kad 
chorai bent šiek-tiek 
Nevien savo parengimu
gė, bet dalyvavo ir tarptauti
niuose parengimuose, masi- 

, niuosc darbininkų mitinguose 
I ir tt. Bet kodėl tylima, kuo- 
Į met mūsų spauda, “Laisve” ir 
(“Vilnis” liuosai duoda vietos 
'mūsų chorų reikalams rašinė
ti ? Tai turbūt didžiausia prie
žastis, (ai apsileidimas. Ypa
tingai kada buvo rengtasi prie 
dienraščio “Laisvės” bankieto 
-koncerto, toki tylėjimai, tai

p n 
m r

Berlynas. — Čionai 
buvo Anglijos valdžios 
sija ir pradėjo derybas su 
Hitlerio valdžia. Ta misija 
yra aplankius kitas kapita
listines valstybes. Manoma, 
jog Anglija bando sudaryti 
bendrą frontą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Washingtonas. — Valdžia; 
pripažįsta, kad maisto ir ki- i 

Tik New Haven Choras Dai-|t reikmenu kainos nuola-
THrvic! rai n o i n zlnl v

! visai nevietoj.

| na vyriškai pasirodė del “Lai- 
naudai vakarienes. Prieš 

darė
l pareiškimą, kad dalyvaus ir 
i dalyvavo, už įžangą pasimokė* 
i jo, kokią komisija chorams 
I paskyrė, po 50c.

• Dar kitas nelemtas dalykas 
| pas mus choruose, tai kad 
l augusieji draugiu vieton sto- 
i vėti patiems ir jaunuolius 
traukti į chorus, padėti ben
drai veikti, tai traukiasi iš 
chorų ir nuo atsakomingų dar-

svės 
parengimą per “Laisvę

tos kyla. Palyginus su 1933 
metais, šiemet kainos Rūgš
tesnės 22 nuoš.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

LAWRENCE, MASS.
vasario (Feb.), bus smagūs Sū
kuriuos rengia N. T. W. unija,

24 
kiai, 
svetainėj 289 Elm St., pradžia 8 vai. 
vakare. Prie įžangos tikietij bus ir 
laimėjimų. Įžanga 10c ypatai.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

y



Tik kelios dienos at-
OS

156 302
J. w.

vakarais.

pasigrobi m o i
ryto

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

j Callahan panaikinti mirties!8^ _u’ darbininkai laimėjo 113 WEST 42ND ST.; pakėlimą algų 10 nuoš. "
NEW YORK, N. Y.

Laisniuotas Oratorius

I

Phone, EVergreen 7-4785

Tebekiša Milionus Do-

CLEVELAND, OHIO

Kiekvieno darbininko

Vakare j šo- Bus labai gera muzikalė pro- jo snigti, kad į kelias va-i
15 centų.

durnų 
bučiai 
kams.

lietuviai. darbininkai ir 
simpatizuojanti biznie-

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

revoliuci-1 
iš dienos, 

aplinkybių.

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

---- 7 P čia didelį vargą ir badą. Dau-
kanigai, g.elis išvežta i kitas šalis. Austrijoj, 

netoli Paryžiaus yra joj, Lietuvoj 
vaikučiam namas, dar kol kas

Priešfašistinis sieina gyvastį

Įžanga suau- j Taigi kviečiame visus senus 
centai, o vai- ir jaunus į mūsų parengimą.

limybių, reikia organizuoti' 
masinius protestus prieš 
kietijos fašizmą. Rengti ma
sines demonstracijas gatvėse. 
Išnešti protesto rezoliucijas iv

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Paršamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

Niekas neži-; MINNEAPOLIS, Minn.
kalėjime su Socialistų Partijos lokalas

Niekas nega- oficialiai pasiuntė savo kal-

. vasario 24 d., Decatur mie-; rykų darbininkai rengiasi į 
'stelyje. Advokatą Fran- kovą prieš algų nukapoji- 
kelį pasamdė ir pasiuntė mą. Dauguma jų eina su 
1 arptautinisx Darbi ninku nauja unija.

i Netikėtas Sniegas
Išgąsdino Žmones z ,.ub.

BENGASI, Afrika.—šio-lopJ 
,je apielinkėje niekas nebu-

if

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

Šestad., Vasario 24, 1934 Penktas Puslapis
S

Bedarbiai Pradeda f Areštai ir Teroras Vokietijoj P fečiasi; Sut Finansines
Daugiau Veikti

CARNEGIE, Pa. — Bedar-!
i taryba, laikytame savo 

susirinkime vasario 1-1 d., nu-, Hitlerio fašistinis teroras 
tarė eiti į Woodville (Allegh-;dar ir dabar siaučia visu smar- 
eny County Poor House) ir| kurnu,
reikalauti pečių del virimo ir , gal sušaudė vėl keturis ko- 
kepimo valgyti ir užklojimo munistus neva “bandžiusius 
(blankietų). Mat, čia yra vi- pabėgti.’’ Tai geriausias fa-

Mes
Vo-' mums

iriai bei intelektualai taipgi tu-
■ rime kiek nors prie to svar- 
i baus darbo prisidėti. Mūsų,
Lietuvių Priešfašistinis Susi-

■ vienijimas yra išsiuntinėjęs 
ir rinkimui aukų blankas visoms

d a r b i n i n k išk ų o rga n i z a- 
cijų kuopom. Visos surinktos 

atrodo, kaipjme priversti juos nušauti. Betitijos fašizmą, mes kartu pašto-'aukos bus padalintos pusiau Lie- 
ir gyvena,>tokiu savo pasiaiškinimu neįti-isime kelią ir bekeliančiam 

! didžiumos darbininkų, (galvą fašizmui Jungtinėse 
čia ket-jkurie jau ir pirmiaus sakė, ■ Valstijose, šalip organizuoto 

žudymo veikimo kovai prieš fašizmą, 
i mes būtinai turime pasirūpinti 
j ir finansine parama. Desėtkąi 

Paskutinėmis dienomis f1 tūkstančių fašizmo kankinių 
____ T ___ „__ Cistai konfiskavo visą i^uiosa-: 1>ancjasi kalėjimuose, ju nelai- 

21—tame skaičiuje bu-A5?’ Priklausančų žydų or";mingos Šeimynos /palikta be 
—j, moterų, baltų .ganizacijom. Ta nuosavybe pa-; jokio aprūpinimo. jVIoterys, o 

Kaip 10:30 vai. iyte'ves^a nazh) įstaigom. Konfis-; ypatingai maži vaikučiai ken- 
Jkuota kai kurios ir katalikui-.............
: įstaigos, bet kuomet 
(prižadėjo nesikišti į Hitlerio j pYanCijoj

so Allegheny pavieto biednų, šistų pasiteisinimas prieš liau- pasiųsti Vokietijos ambasadų-'
ir ligonių namai—ligon- dį. Jie nori įrodyti, kad jie riui Luther ’i Washingtona
ir sanatorija džiovinin- nekalti. Mat, komunistai “no- konsuliam, kur tik jie randasi.' mūsų 
Namai labai gražioj rėjo pabėgti“, tai mes buvo-įlšvystydami Kovą prieš Voki 

ir dideli.
miestukasmažas

kaip pasakoja, apie pora tūks-'kins didžiumos darbininkų, i galvą 
tančių įnamių. Mat, čia ket-j kurie jau ir pirmiaus sakė, • Valstijose, 
vergais susirenka viso Allegh-kad fašistai tokias 
eny pavieto biednų pri žiūrė j i-1 metodas vartos.
mo viršininkai. Tad, tai pro-j 
grai pasitaikius, Bedarbių Ta
ryba išrinko didelę delegaci
ją iš 
vo: vyrų, moterų, baltų iri 
negrų. ] . . (
susitikome tūlą poną Miller, i 
kuris gyvena Homestead, tai j 
yra plieno trusto žmogus.

Ponas Milier pirma pradėjo 
mus atakuoti, kam mes tokią 
didelę delegaciją atsivedėme.į 
nes, esą, užtenka dviejų-trijų, j 
Mat. kada tie ponai pamato i 
didelę delegaciją, tai jie labai; 
nervuojasi ir juos ima baimė.

Pasekmės buvo tokios: pe
čius, kuriems būtinai reikia, j 
jau keli gavo, o kiti, kaip pra
neša, tuoj gaus. Bet blanke- j 
tų pavietas neduoda. Reikia 
reikalauti iš welfare ir taipgi 
pavietas duoda karasinines 
lempas ir karasiną del šviesos. 
Nors, mūs buvo reikalauta., 
kad apmokėtų už elektrą, bet 
tai atmetė tie ponai, aiškinda-' 
miesi. kad pavietas turi ma-j 
žai pinigų, tai už elektrą ne-' 
gali užmokėti. Bet karosino j 
lempas ir karosiną dykai ne
gauna. Mat, šitokiu būdu gal 
kaip kam nutrupa pajus?

Mes buvome vasario 15 ir 
tas ponas mus užsikvietė ant 
vasario 19 atvažiuoti į Pitts- 
burghą del platesnio paaiški
nimo ir liepė atvažiuoti tik 
dviem ar trim, žinoma, mus 
išrinko net šešis ir mes vasa
rio 19 susitikome poną Miller 
jo ofise. Kuomet jis pamatė, 
kad mūs net 6 delegatai, tai 
labai ėmė karščiuotis ir pa-i . . ireiškė, kad tokiai didelei de-iP^0®1^^^'™.,^' 
legacijai pas jį atvažiuoti, tai j 
yra beprotiška. Mat, vieną■ 
arba du, tai jis mano gal jam i 
pavyks patraukti į savo pusę, j 
o jeigu nepasiduos, tai dar gali! 
apstumdyti ir išmesti, bet ka 
da nueina didelė delegacija 
tai nei vienaip, nei kitaip ne-i 
gali pasielgti.

Jokio platesnio 
nedavė, tik tą patį, ką ir va
sario 15. Bet bedarbiai turė
tų neapsistoti ant šių laimė
jimų ir turi reikalauti, kad! 
būtų už elektrą užmokėta ir 
kiti pagerinimai, o kad tai at
siekus, reikia dar daugiau or
ganizuotis ir susiorganizavus 
bus galima gauti daugiau.

Bedarbis.

tuvos K. P. kovai prieš fašiz
mą ir kankiniam Vokietijos 
fašizmo. Jau keliolika kuopų 
pasidarbavo ir prisiuntė kiek | 
aukų, bet didžiuma mūsų or-( 
ganizacijų kuopų dar nieko j 
nėra darę. Draugai dabar i 
yra labai svarbus momentas į

Išrinko Komunistą 
Miesto Majoru

ATHENS, 
Miesto Kavalla majoru ta
po išrinktas draugas M. 
Partsalides, Graikijos Ko
munistų Partijos Centrali- 
nio Komiteto narys. K 
valia yra svarbus Graikij 
uostas prie Aegean jūrų.

Laukiama Naujo Sukilimo 
Nicaraguoje

MANAGUA. — Ni'cara- 
guos valdžia paskelbė visoj 
šalyje karo stovį, nes t>ijo 
liaudies sukilimo delei bru- 
tališko nužudymo Augusto 
Sandino ir jo draugų.

Viena, Austrija. — Mies- 
kovai prieš fašizmą. Darbiniu-1 te Linz fašistai budeliai pa
kai visose šalyse skelbia kovą - korė dar vieną socialistą 
fasimui. Daugelis is jų. net ir f Jarbininką, suimtą laike SU- 
savo gyvastis paaukoja, kaip 

Vokietijoj Franci- 
. A . .XV.VXAA. A J.OV JV..J, ,_.^V«wj If kltlJl*. MllUlS

politiką, tai su jais susitaik,>-; jsteig-fas vaikučiam namas, dar kol kas tiesioginiai nepri-- 
ta. Kunigai, žinoma. savo! Tarptautinis Priešfašistinis sieina gyvastis paaukoti, tai 

. Komitetas atsišaukė i Arneri- pasistengkime nors finansiniai 
t kos Nacionalį Komitetą, >kad i dauginus prisidėti.

; pasiimtų sau už pareigą, šio « Visos mūsų organizacijų kuo-
8iaĮP ' vaikučių prieglaudos namo pos bei pavieniai draugai, ku- 

nusistaciusių u^jaikymfĮ# Amerikos Nacio- Į rie dar nesate aukavę, pasi- 
nalis Komitetas Gelbėjimui jstengkite kuogreičiausiai savo 

I Vokietijos Fašizmo Aukų nu-. pareigas, atlikti.
tarė, kiek galint prisid

prižadą pildys ir nieko neda-'iy^
* ’rys prieš kruvinus Hitlerio žy-

i gius. Tik Vokietijos
. ■ daugelis socialistų ir

priešfašistiniai
darbininkų veda griežtą kovą

,su fašizmu. Kad ir augšciau
minėtieji nužudyti

; niai draugai diena
'prie sunkiausių
slapta dirbo, nuo pat pirmos
dienos Hitlerio
diktatūros į savo rankas, pil-

’ dė, savo revoliucines pareigas
organizuodami darbininkus

; kovai prieš fašizmą. Jų žuvi-
jmas tokiose aplinkybėse, ati-'Yorko žymus
Į dengia melus renegatų ir kitų Frenkel 'reikalauti teisėjo 
panašių tipų, kūne loja, būk:
Vokietijos Komunistų Partija1 -
pairus ir jokio rimto pasdprie-' bausmę prieš Scottsboro 

'šinimo neveda prieš nazius. jaunuolius. Apeliacijos iš- 
šis brutalus nužudymas mūsų : klausymas įvyksta šiandien, 

I draugų turėtų sukelti pasipik-‘ 
J tinimą pas visą Amerikos dar- j
bininkų klasę ir* pas daugelį
intelektualų prieš fašistinį te
rorą. Nes to pačio budelio,

. Goering policijos rankose, ku-1 Apsigynimas.
I ri šaudo nekaltus kalinius,. 
. randasi Dimitrov, Popov, Ta- į 
j nev ir Torgler. Jie randasi i 
i rankose Goering, kuris išde- ■

Gina Scottsboro Ne- i Streiką Laimėjo
kaltus Jaunuolius iAlgy Pakel,m?

______  i KENOSHA, Wis. — Sim- 
Alabamon nuvyko New i^onipo.nijos darbinin- 

advokatas > išėjo į streiką vasario 
i 12 d. Bosai turėjo nusilei-

Ten Socialistai Veikia 
su Komunistais

. vokatą iš Vokietijos ir net jo
1 perkalbėtoją, kad tik neturėt

* jokio liudininko.T Jno, kas dedasi
J mūsų draugais.

_ Ii būtit tikras, kad Goering’o; bėtojus dalyvauti ir kalbė- 
ti Komunistų Partijos ma

išiniuose susirinkimuose, ku- 
i rie buvo sušaukti vasario 
j 18 d. kovai prieš fašizmą.■ . . x c 
' Tie socialistai kalbėtojai 
i pasmerkė Socialistų Parti
jos nacionalius lyderius, ku-1 M C

i rie priešinai bendram fron- 
dalyvavo barikadose tui. Susirinkimuose daug 

Hamburge. Jis labai ( dalyvavo' eilinių socialistų.
Hitlerio fašisti- 

fašisti-I

galyariezai nepadarys su Di-1 
mitrov, Popov, Tanev ir Torg- 
ler tą patį, ką jie padarė su 

naaiškinim»!tais keturiais draugais. Drau- paai.skimmoThaelmann, vadas Vokieti
jos K. P. randasi tokiam pat

• pavojuj. šis pavyzdingas 
Hamburgo darbininkas, kuris 
užaugo kovose ir streikuose, 
suorganizavo darbininkus ir 
pats dalyvavo barikadose 
1923 m. 
pavojingas

' niam rėžimui ir todėl 
niai budeliai yra pasirengę jį 
nužudyti. Daugeliui iš tų de- i leritj Geležinkeliams

• sėtkų tūkstančių draugų, kurie 
; randasi kalėjimuose bei kon
centracijos kempėse taipgi

Kad išgelbėti j
Svarbus Parengimas

Lietuvių Darbininkų Susivie- ?^s*a PavoJus- 
55 kuopa rengia labai Kyvy.)ę n - 
parengimą. Tai 'bus 
su muzikalė programa. 
Darbininkų svetainėje,

kilimo. Iki šiol* Dollfusso 
valdžia yra pakorus devynis 
darbininkus po numalšini
mo sukilimo.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroni&kas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 3-10494

4 kasdien, Scredomis ir Subatomis 
7:30 vai.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

iki
iki

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų
Haverhill, Mass. — Čeve

WOLF AUTO REPAIRSa

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Melchior Dainuos 
“Tannhauser

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

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

Ignition Specialist

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

WASHINGTON. — Roo- 
isevelto valdžia vėl 'paskoli- 

r belnai sutvirtinti 000,000 Nickel Plate
kovą prieš fašizmą, mes turi- gelžkelio kompanijai it $20,- 
me sutraukti dideles mases (000,000 New York Central 
darbininkų bei švaresnių inte- j geležinkelio savininkams.

' lektualų. Visose dirbtuvėse,; ______________
'masinėse organizacijose, uni
jose ir visur,, kur randasi ga-

niimo 
puikų 
pietūs 
J vyks 
920 E. 79th St., nedėlioję, 11; 
<1. kovo. Pietūs bus 1 valanda; 
dieną. Koncertinė ir muzika
lė programa prasidės trečią 
valandą .po pietų. Šokiams svarbi, 
muzika pradės griežti 5 vai. ir darbininkės pareiga įstoti į1 
vakare ir jie tęsis iki 12-tai va-įsavo savišalpos organizaciją, 
landai nakties, 
gusiems tik 35 
kams 15 centų, 
kius tikietai po

Tai bus ne vien puikus pa
rengimas, bet kaitų 
už naujus narius į 
kuopą. Tą dieną 
bus nupigintas. O 
siems yra žinoma, kaip ši or
ganizacija darbininkams yra

ir vajus 
LDS 55 
įstojimas 
jau vi-

grama, grieš gera orkestrą šo
kiams, o kas svarbiausia, kad 
šiame parengime bus proga 
kiekvienam ir kiekvienai prie 
labai numažinto įstojimo įstoti 
į Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopą. _ *

Kviečia Rengėjai.

Lauritz Melchior as Tannhauser.

Metropolitan opera perduos per 
I radio subirto j po^pietų vyriausi vei- 
j kalą “Tannhauser” kur dalyvaus žy- 
; miausi artistai, būtent:
• Lotte Lehman, Maria Olszewska, 
Fredrich Schorr, Ludwig Hofmann 

j Editha Fleischer, Clemens, Paltri- 
j nieri, (labor ir Wolfe.

Vyriausią rolę vaidins ir dainuos 
tenoras Lauritz Melchior, kurio žo- 

Į džiai seka:
Wagnerio operoje rolė tituliuoja- 

ma “Tannhauser,” kurią aš dainuoju 
ubatoj po piet, kurią Metropolitan 

jra Association perduoda per ra- 
, muzikalei yra viena iš svar- 

■ biausių operetiškoj literatūroj, bet 
VO matęs sniego. Bet vasa- ; dramatiškai yra labai kebli ir ne 
rio 22 d. staiga taip prade-' ”Trt“st«T‘ yiSSai fenolas, »atu- 

; raiti nori gauti simpatišką atsineši- 
i . , . . _ . i mą iš savo audijencijos. Tai
landas privertė pusantros i kas tai jam atjaučiama ir tai yrą 
pėdos Storio sniego. Tikin- i keblu geriausiai atlikt savo užduotį 
x ' kn nrlv<)*inimn
ti žmonės sakė, kad “dievas. 
Allah” savo marška užden
gė žemę ir nubaus. "Puolė 
jie ant kelių Ir meldėsi su- 
simylėjimo;

: be atlyginimo.
i Tačiaus, “Tannhauser” operoj, šios 
operos herojus turi laukt iki pat 
paskutinio akto pirm negu jis atjaus 
tai....

Šiandien ateiki' 
te delei savo svei
katos ištyrimo, c 
jums bus išaiškin- 
įta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku- .
mai. /

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos Ii- ■ 
gos yra sėkmingai gydomos naujo- ; 
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- i 
boratoriniai Tyrimai, Serumų be! 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kalnu 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

M. ZINS
110 Fast 16 ST. N. V
Tarp 4th Avė. ir Irving Place j 

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

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



leštas Puslapis šeštad., Vasario 24, -1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Naujos Dekoracijos ir Apšvietimas Jau 

Paruošta del Veikalo “Moteris Gatvėje”
šiam 

tik ge- 
artistai

sceną 
ap-

be paskutinės vilties, šios 
sąlygos moterį išveda į gatvę. 
Ją kalbina jos burdingierka į 
šokių svetainę, bet jinai ir te- 
nais negali eiti, nes neturi 
kuom apsirengti. Tik viena 
išeitis.—tai į gatvę.

Marė eina į Union Aikštę, 
(šią sceną nupiešė d.' Depsiu- 

šioje vietoje matosi dar-| 
debatai,

Jau viskas paruošta veika
lui “Moteris Gatvėje.” 
veikalui sutraukta ne 
riausi mėgėjai, bet ir 
ir technikai. Veikalui
piešė artistė Depsiutė, 
švietimo spalvas pritaikė dd. 
Jakštys ir Balčiūnai.

Tad veikalas bus vaidina-/., 
ma ne kaip paprastai, bet siu. . . , .... .. • • T7 • i bimnkų diskusijos,tikrais scenos įtaisymais. Vai-i. , . . 2 . .
.. . .... t tz juokai ir moterys, kurios atei-dina geriausi vaidylos: L. Ka- „ . , . .. XT , , .i- i -x- rr i na uždarbiauti. Nuskamba irvaliauskaite, Brown, Zablac- . . . „ ., .

. . t ii x -o dama apie Roosevelto alų.kiene, Judzentas, Baranaus
kas, Marcinkevičius. Misevi- ..... . .Y. i- -i n i i -i • darbininkas kritikuoja NRA, čiute, Nanvaika, Pakalniškis,,. . .... ... v, . ,.„ ...... _ ... m tai policija n areštuoja, čia,Pakalniškiene, Alekna, Taras . .* _ . . Į. ateina Mare ir, pasigauna vy

rą. Tačiaus ir šis biznis ją ne-
Veikale yra įvairumo ir gra- gali išgelbėti. Policija nau- 

žių vaizdų iš šeimynos gyveni- dojasi ir šiom nelaimingom 
mo. Jonas neturi darbo, ne-Į moterimis ir reikalauja kyšių, 
gali jo surasti, o jam reikia Vadinasi, ir čia moteris ne-į 
maitinti mergaitė, moteris. ir; randa išeities. Tada jinai jau i 
motina. Jisai prieina net prie I pasirašo bedarbių reikalavi-į 
desperacijos, kuomet mato jas'mą. 
alkanas. Tačiaus ' susilaiko: šis veikalas bus vaidinamas 
nuo saužudystės ir išeina rei- šeštadienį ir sekmadienį, vasa-j 
kalauti pašalpos į valdžios rio 24 ir 25 dd 
biurą.

Tačiaus jį tenais už 
to kėlimą” areštuoja, 
ris, motina, mergaitė

. Sekmadienį bus 
narys, j išbaigta pardavimas visokių ir

Harry Gutfiel, 23 metų am-1 iki vėlumos.
ziaus Garment unijos iicu jo, pen uavimao viovmu n
atrastas peršautas dviem kul-Į įvairiausių daiktų ir tai kiek- 
komis ir paliktas ant sniego, j vienam proga pigiai juos gau- 
Jis dirbo A. Gordon fabrike. |ti. Bus labai gera ir koncer

tinė programa. Teatralė gru
pė, slavų, finų, rusų ir kitų 
tautų darbininkiški chorai. 
Bus ir magikai, kurie rodys 
visokius triksus. Koncertinė 
programa bus viena iš geriau- 

kurie*jo drabužiai, tat, ir spė- siu. Sekmadienio tikietai iš- 
kalno perkant 40 centų, tą pat j 
dieną prie durų 50 centų. Da-j 
lyvaukite visi ir visos!

Rep.

Policija “žvejoja” upėje, 
ties Battery Park, jieškodaYna 
D. Lickermano kūno. Jis pa
liko namus ir daugiau nepar
ėjo. Ant krašto rasta kaip

jama, kad jis bus nusiskandi
nęs.

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI Nedėlioję Bus Prakalbos

Tačiaus, kuomet susipratęs į Lord Marley jau New Yorke
Dalyvaukite jo Prakalbose

“maiš- 25c.
Mote- 
paliko

ĮVAIRIOS ŽINIOS
0. K. Frankel Išvyko Į 

Alabama
Frankel iš 
į Decatur, 
kapitalistų j 

nužudytii 
negrus i

17 d. Palaidotas vas. 21 d. 
National kapinėse.

'Margaret Hudack, 22'metų, 
146 Bedford Ave., mirė vasa
rio 20 d. Kūnas pasiųstas į 
Johnstown, Pa.

Mary Kopchinska, 62 me
tų, 315 So. 4th St., mirė vasa
rio 20 d. Bus palaidota va
sario 24 d., Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Dalyvaukite Draugo Leponio 
Laidotuvėse

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

i priežastį patirsite ant vietos. Tuo- 
L. & jau kreipkitės šiuo antrašu: 46 Ten 

Eyck St. Brooklyn, N. Y.; iš čia 
gausite biznio vietos antrašu.

(43-48)

Dr. J. S. MISEVIČIUS r
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6tl> STREET

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

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

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

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
Tel. Rupublic 9-5964

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706

Namu, Republic 9-3040 
______ ‘_________________4

( BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda Manhattan, Bar „ 

Grill. Tikrai gera biznio vieta. Par
duodu todėl, kad turiu du bizniu. 
Kreipkitės 63 York Street, kampas 

'Adams St. Brooklyn, N. Y.
(45-58) | ~

Šiandien, šeštadienį, 2 vai.: 
dieną, iš graooriaus Levan-i 

Iddusko čepelio, bus laidoja
mas velionis Leponis.

i ' Draugas Leponis priklausė 
■darbininkų organizacijose ir 
i dalyvavo susirinkimuose. Ji- 
Isai priklausė? ir prie LDS 1

8 ^kuopos.
Visi draugai ir draugės da-

vasario
12th St.,
prakalbos lyvaukite d. Leponio laidotu- 

reikalu. j vėse.
B. Moore, LDS 1 Kp. Narys.Lord Marley, pirmininkas 

Pasaulinio Komiteto Gelbėji
mui Kankinių nuo Vokietijos 
Fašizmo pribus į New Yorką 
šeštadienį, vasario 24 d., ir tą 
pat vakarą kalbės masiniame 
mitinge Mecca Temple svetai
nėje, 133 West 55 Street, New 
York, 8 vai. vakare.

Šias prakalbas4 rengia Nęw 
Yorko Komitetas Gelbėjimui 
Kankinių nuo Vokietijos Fa- 

Lord Marley pereitą 
rugsėjo

Sekmadienį, 25 
vaL vakare, 35 E. 
New Yorke, bus 
negrų darbininkų 
Kalbės draugas R.
nacionalis sekretorius Lygos 
Kovai už Negrų Teises. Pra
kalbos bus anglų kalboje. Pa
tartina darbininkams nuvykti, 
nes bus labai svarbios prakal
bos.

Parengimas Elizabethe
Laisvės” sve- 

Tikietai dabar tik po 
Pradžia vaidinimo 8 vai. f. sizmo. 

įmetą, rugsėjo mėn., buvo 
Shanghajuje, Chinijoje, kaipo 
galva Europos delegacijos, ku
ri rūpinosi įsteigti prieškarinį 
judėjimą. Dalyvavo advokatų 
ir intelektualų teisme Londo
ne, kur buvo surasta, kad 
Reichstago budinko padegime 
kalti patys fašistai. Taipgi 
daug yra pasidarbavęs orgą- 
riizavime priešfašistinės kovos 
tarptautine papėde. Jis pla
čiai paaiškins apie Vokietijos 
fašizmo kankinius. Jis taipgi 
suteiks žinių ir apie dabarti7 
nes Austrijos darbininkų ko
vas Viennoje ir kituose mies
tuose1, i

. Būkite patys ir kitus ragin
kite dalyvauti.

vakare, svetainė atdara 7 vai.
Dalyvis.

vasario, 8 vai.
Court Street.

Piano Lekcijas
DUODA •

A.. N.Valinčiutč
92 Union Avė., Apart. 29 

Brooklyn, N. Y.
Utarninkais ir Seredomis

Nuo 3 vai. p. p. iki 7 vai. vakare

PARSIDUODA
LEGALIZATION

Jurgio Washingtono gimimo. 
Išnaudotojai priešakyje su ma
joru LaGuardia laikė prakal
bas ir garbino Washingtona. 
Taip, tai jų klasės žmogus. 
Washingtonas buvo vienas iš 

■ didžiausių turčių ir tais lai
kais darbo žmonijos išnaudo
tojas, 
žemės 
gųž

LDS Jaunuolių “Vanguards” 
kuopa rengia vakaruškas šeš
tadieni, 24 d. 
vakare, 408
Įžanga tik 15 centų.

Visi dalyvaukite šiame pa
rengime, kad paremt jaunuo
lius finansiniai ir priduot dau
giau energijos darbuotis.

Draugas Clarence A. Hatha
way Kalbės Brookiyne

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus ‘ familijų, ves
tuvių, kitokių

Jis turėjo didžiausius 
plotus ir daugybę ver-

• . i' t ' »

Vaikučiai* Demonstravo

Advokatas O. K. 
New Yorko išvyko 
Ala., kovai prieš 
išneštą sprendimą 
nekaltus Scottsboro
jaunuolius, šį pranešimą pa
darė Tarptautinio Darbininkų ' 
Apsigynimo centras. Jaunuo-■ ketvirtadienį, G 
lių apgynimas ir daugelis kitų ■ dienoje, demonstravo prie City 
bylų reikalauja daug pinigų.: Hali protestuodami prieš ne- 
Remkite TDA aukomis ir pri-' aprūpinimą darbininkų gyven- 
gulėdami prie jo. įnamių apsaugos reikmenimis.

---- --------- [Nesenai ant 7th St. sudegė 5 
n____ nr nnn rv i» • i ' 'vaikai. Vaikai nešė plakatus

su reikalavimu, kad darbinin
kų gyvennamiai būtų aprūpin
ti apsauga nuo gaisro. Jie 
šaukė: “Mes nenorime sudeg
ti, .kaip 5 vaikai sudegė ant i ra koncertinė programa.
7th St.!” nuos

Pavaro 25,000 Darbininkų
Harry Hopkins, New Yorko 

valstijos viešų darbų galva, 
pagal pono Roosevelto patvar
kymus pavaro iš CWA 25,000 
darbininkų. Tiems bedarbiams 
buvo suteikti darbai, bet dabar į 

išnaudotojai užsimanė vėl juos i 
išmesti ant gatvės į bado ir i 
vargo nasrus.

Virš 1,000 darbininkų vaikų, 
Washing-ton

Vedama Karo Propaganda kikių grupė.
l 1 t* S<nviafii Va n

Globe teatras, ant 44th St., 
New Yorke, rodo paveikslus 
iš pereito imperialistinio karo.

la. Pulki
ninkas Donovan, kuris buvo 
nuėjęs juos pamatyti, . sako, 
kad Amerikos imperial, turi

n • •• * n • 1 peicuv Iiupcxiciuoirasunojimas ant Darbininkų Tai karo propagand

Colby Cafeteria, 35th St. 
ir 7th Ave., New Yorke, atsi
kreipė į kapitalistų teismą, į daugiau rengtis prie karo. Net 
kad išduotų prieš darbininkų 150 sužalotų pereito karo ve

teranų veš,parodyti jiems karo 
vaizdus, žinoma, tuos, kurie, 
yra užlaikomi valdžios lėšo
mis. Bet jie neveš tuos suža
lotus kareivius, kurie vargsta 
ir badauja.

streiką “indžiokšfną.” Tai yra 
pasimojimas ne vien ant tos 
valgyklos darbininkų, bet ir 
prieš kitus. Revoliucinės’‘uni
jos rengiasi atremti tą išnau
dotojų žygį.

Darb. Rengiasi Kovon

Washingtono Minėjimo Diena
; Po visą šalį, o kartu ir'New 

Yorke, vasario 22 dieną buvo 
minimos 202-ros < sukaktuvės

Sudegė 150 Troktj

j. w.

. PARSIDUODA saliūnas ir restau- 
rantas labai gražioje biznio vieto

je, kur galima netik pragyventi, bet 
ir susitaupyti mokant tą bizni vesti. 
Vieta nedidele, naujai įrengta, nau
ji visi rakandai. Toks biznis čia lai
kosi jau 3 metai. Jis įyra gerai gy
venančių sekcijoje, daugiausia vo-

Off illegal immigrants. Certain de- 
portess reetendered. Personal letter 
boxes to let. Income Tax Returns 
filled out. Send for free informa- 
tion.

ALL NATIONS EXCHANGE
207 East 84th St., N. Y.

Tel. REgent 4-7166

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.
512

Komunistų Partijos 6 Sekci
ja rengia prakalbas. Jos įvyks 
trečiadfenį, 28 d. vasario, 7 :30 
vai. vakare, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St. Broo
kiyne.

Kalbės draugas C. A. Ha
thaway,. “Daily Workerio” re
daktorius ir darbuotojas. Jis 
kalbės apie Austrijos darbi
ninkų kovas, Dolfusso fašisti
ni terorą ir Amerikos socialis
tų vadų provokacijas Madison 
Square Garden darbininkų 
susirinkime. Bus klausimai ir 
diskusijos. Visi masiniai 
lyvaukite!

Kas Bus Naujo Bazare?
1 J

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsi gynimo bazare, 
yra Manhattan Lyceum 
tainėje, 66 E. 4th St., 
Yorke, šį vakara bus labai ge- 

. Dai- 
Freiheith” didysis žydų 

darbininkų choras. ■ Bus šo- 
Bus dainuojama 

Sovietų Sąjungos dainos, šeš
tadienį rengiama teatralis su- 
vaidinimas. Tikietas 35 cen- 

l tai.
Sekmadienį baigsis TDA 

bazaras, tai tą dieną prasidės 
nuo 10 valandos ryto ir tęsis 124 Union Avė

Duonos išvežiotojai—draive- 
riai įteikė išnaudotojams rei
kalavimą, kad jiems būtų, mo
kama $28.00 reguliarė savai
tinė alga ir komišinas; kas tu
rėtų sudaryti $45.00 į šešias' žmonės sužeisti,* kurie bandė 
dienas darbo, arba už 48 va- ■ gesinti. Gaisras padarė apie 
landų savaitę. Kartu reika
lauja, kad būtų apmokėta už 
8 dienas, kuriose jie yra pri
versti nedirbti del žydų šven
čių/

U. S. Trucking Corp, sudegė 
garadžius ant Delaney ir East 
Sts., New Yorke ir liepsna su
naikino 150 prikrautų įvairio
mis prekėmis trokų. Keturi

$250,000 nuostolių. Liepsnos 
liežuviai augštai buvo iškilę.

Trumpos Žinutės
\ ares- 
svaigi-

Ed. Lewis, 28 metų, 
tuotas, kada jis vogė 
nančius gėrimus iš. New Yor
ko Grii Co. trokp. Tas trb- 
kas buvo apsistojęs ties jo na
mu. ’ i • 1 * ♦ ' . ' U

t

kuris 
sve- 

New
cla-

KOMISIJŲ ATYDAI

Iš priežasties blogo oro 
Washingtono gimimo die 
šventes keletas pranešimų per- 
velai pasiekė “Laisvės” Įstaigą.

ir 
nos

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Michael Gabrys, 46 metų, 
mirė vasario

RADIO-ŠIANDIEN
’ z •

__________ :

WMCA-570 Kc
6:00 P. M. —Btyck Orch.
6:15—Dance ’Orch.,’ ■: Į, .. -i ,
6:45—Sįouers Orch, , ,
7:15^LiĮ and;Ayon ‘Armstrong, 

Songs
10:45—Gene Marvey and Jerry 

Lester, Songs
11:00—Rądio Scandals
11:30—Venuti Orch.
11:45—Eckel Orch.
12:00—Carter Orc,h.

WEAF—660 Kc
6:00 P. M.—Cugąt Orch.
6:30—Himber Orch.
7:45—Martha Mears, Songs
8:00—Olsen Orch.
8:20—Boston Symphony Orch., 

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

Town Trio; Robert L. Ripley 
11:00—Ralph Kirbery, Songs 
11:05—Madriguera Orch. ’

WOR—710 Kc
8:00 P. M.—Redfern Hollinshead, 

Tenor; Della Baker, Soprano 
.9:00—Robbins Orch.
9:45—Lane Orch;

10:15-7-John -Kelvin, Tenor 
10:30h-0rgan Recital' 
11:00—Tremaine Orch.

111:30—Coleman Orch.
12:00—Berger Orch.

i WJZ-t-760 Kc ;
7:00 P. M.—John Herrick, Songs 
7:30—Kyte Orch.
8:20—Cavaliers Quartet 
8:30—-Canadian Concert 
9:00—Stem Orch.; Arlene

Jackson, Spngs , 
9:30—Duchin Orch..

10:30—Bam Dance
11:30—Whitema'ri Orch.
12:00—Denny Orch.

WNYC—810 Kc
1:05 P. M.—Polish Orch.' 
1:30—Frank McGill, Songs 
1:45—Garden Štate Orch.

' 2:15-yTom Halligan, Tenor 
2:30-^Queens Players 
4:45—Clef Male Quartet 
U:00—Variety Musicale 
6:00—McCarthy Orch.

WABC—860 Kc
8:45 P. M.—Srappy Lambert and 

Hillpot, Songs
9:00—Philadelphia Studio Orch. ' 
9:30—Paige Orch.

11:00—Lombardo (jrch.
JI :30—Portland f Symphony
| Orch., 'Willėm van Hoogstraten,
I Condūčtor.'

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

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja-

( ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467
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“MOTERIS GATVĖJE
i \ '

TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMATIŠKAS VAIZDAS iš BEDARBIŲ ŠEIMYNOS GYVENIMO
VAIDINS AIDO CHORO DRAMOS GRUPe

Vasario 24 ir 25 dienomis, 1934
‘LAISVES’ SVETAINĖJE F

46 TEN EfCK STREET BROOKLYN, N. Y.

Pradžia Abudu Vakaru Lygiai 8 Vai. Vakare—Durys atdaros 7-tą Valandą

ĮŽANGA PRIE DURŲ 30c. P1RMIAUS PERKANT TIKIETUS—TIK 25 CENTAI

Šis veikalas yra didelis ir vienas iš 
geriausių veikalų šio krizio momentu. 
Jame yra raudos,'ašarų, kovų, juokų, šo
kimo, dainų—visa tai, kas yra tikrame 
gyvenime, kuomet šeimyna stumiama 
griebtis pačių paskutinių gyvenimo prie
monių. Vyras areštuotas moteris, mer
gaitė ir motina badauja, o paskiau mo
teris priversta eiti į gatvę pardavinėti 
savo kūną. Tuo laiku gi eina Roosevelto

demonstracijos ir girdisi skamba girtos 
dainos: “Ruzvelto alus, pilve nesurugs. 
Gersime daugiau, kad tik būt linksmiau.” 
Taip pat šis veikalas vaidinamas “Lais
vės” svetainėj du vakaru, kad galėjus 
daugiau darbininkų pritraukti veikalą 
pamatyti už mažą kainą. Todėl visi dar- 
1 ininkai ateikite ir pamatykite gerą vei
kalą, kuriame matysite tikrą gyvenimo 
dramą.

RENGIA LIETUVIŲ DARBIN INKŲ SUSIVIENIJIMO 1 KU OPA
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