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sirodo, kad jie valgė 
grybius.

Streikuoja Statybos 
Darbininkai

POLITINIŲ KALINIU BALSAS Iš LIE
TUVOS SMETONOS BASTILIJŲ URVŲ

BOGOTA, Colombia

bininkų teisę streikuoti, gin- 
Tas reiškia, kad ' ti savo reikalus, Federacijos 

unijos bus faktinai pavers
tos kompaničnomis unijo-

NUŽUDĖ KETURIS
DARBININKUS

merkia Karalių 
Tang Tek

NEWARK, N. J.—Išėjo Į 
streiką šimtas darbininku, 
kurie dirba prie statymo 
Pennsylvanijos g e 1 ž k e lio 
stoties. Taip pat streikuo
ja darbininkai, kurie dirba 
prie budavojimo tilto sker
sai Passaic upę.

Amerikos 
tos “sūdo 

Tos pa
čios jėgos, kurios sudaužė kapi
talizmą Rusijoje, veikia Angli
joj, veikia Amerikoj, visose ka
pitalistinėse šalyse.

DERYBOS DEL NAUJOS SUTARTIES MINKŠTO
SIOS ANGLIES PRAMONĖJ PO VALDŽIOS GLOBA

SHANGHAI, Chinija.
Nankingo Valdžia išleido pa

Bet ar tie kirviai pastos ke
lią revoliucinei dailei? Ar tas 
vandališkas Rockefellerio dar
bas užduos smūgį leninizmo ide- 
jki ? Nieko panašaus. Lenino
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NEW YORK.—čioųai lai
vu “Olympic” pribuvo So
vietų Sąjungos lakūnai Si
gismund Levanesky, Mauri
tius Slepnov ir George Ush- 
nak. Jie trauks į Alaską ir 
iš ten bandys pasiekti grupę 
Sovietų mokslininkų, kurie 
randasi ant ledų šiaurry
tinė j daly j Sibiro. Jie ban
dys orlaiviais juos pasiekti 
ir išgelbėti. Grupė randasi 
už 200 mylių j vakarus nuo. 
Point Hope ir 400 mylių nuo 
Nome, Alaskos miesto. Iš 
Nome galima bus pasiekti į 
tris valandas.

Bet šita slaptos policijos 
skaitlinė yra kelis sykius su
mažinta. Nesenai ta pati 
policija buvo paskelbus 22,- 
000 politinių kalinių, kuo
met ištikrųjų buvo net 80,- 
000!

VARŠAVA, Lenkija. — 
Gelžkelio stoties pagelbinin- 
kas rado prūdelyje karo 
laikų granatą, kuri staiga 
sprogo. Užmušė jį ir dar 
keturis moksleivius, kurie 
buvo susirinkę pasižiūrėti. 
Devyni vaikai sunkiai sužei-

Ifūti ilgos. Jos vedamos 
globoje Roosevelto valdžios. 
Nuo mainierių slepiamas|< 
Tik gatavai iškeptą sutartą 
reformistinės unijos vadai 
ir kompanijų savininkai už
kars mainieriams ant spran
do. Taip visuomet būdavo 
praeityje, taip bus dabar, 
jeigu mainieriai tylės.

jimo Hepry ru-ii ivianazu- 
rijos karalium, kuris dabar 
vadinasi karalium Tang 
Teh.’ Pareiškime šitas su
tvėrimas išvadinamas bež
džionė, kuri šokinės ant Ja
ponijos virvutės pagal im
perialistų muziką. Apibūdi
nimas visai teisingas.

Sužeidė 20 Darbininkų
IQUIQUE

j ant 130 maišelių parako, 
vienas darbininkas numetė 
degantį cigaretą. Įvyko 
baisi eksplozija. Sudaužė 
laivą ir sužeidė 20 darbi
ninku.

TOLEDO, Ohio. — Auto
mobilių dalių dirbimo dar
bininkai pralaimėjo streiką. 
Faktinai streiką sulaužė 
Amerikos ’Darbo Federaci
jos vadai, kurie veikė išvien 
su bosais. . Streikas buvo 
palietęs 4,000 darbininkų. ’

SHANGHAI, Chinija. — 
Nankingo Nacionalio Šelpi
mo Komisija raportuoja, 
kad del vienokios ir kitokios 
priežasties 1933 metais Chi- 
nijos keturiolikoj provinci
jų buvo 65,000,000 pabėgė
lių ! Reiškia, tie žmonės tu
rėjo apleisti savo namus ir 
jieškoti prieglaudos kur 
nors kitur. Daugiausia nu
kentėjo nuo potvinių; pas
kui nuo armiją ir nuo epi
demijų.

BOSTON. — Keturiolikos 
laivų darbininkai nubalsavo 
grįžti į darbą, kuomet kom
panijos pakėlė algas $10 į 
mėnesį. Streikas.tęsėsi virš 
dvi savaites. Daugelis dai> 
bininkų stojo į Laivų Dar
bininkų Industrinę Uniją, 
kuri šiam streikui vadova
vo. Keletas įsirašė į Ko
munistų Partiją.

šitie nauji “planai” ir priža
dai yra Roosevelto valdžios sky- 

bovyti 
klasę, 

patikės 
ii’ bus 
atsiek- 

bedarbių 
nuo kovos už ūmią pašalpą ir 
bedarbių apdraudą.

AMSTERDAM, Holandi- 
ja. — Pranešta iš BataviS, 
Javos salos, kad ten teisia
ma penkta grupė jūrininkų, 
kurie. dalyvavo “De Zeven 
Provincien
Ši grupė susideda iš 23 jū
rininkų. Jų irgi laukia ilgų 
metų kalėjimas.

NAUJAS ROOSEVELTO VALDŽIOS UŽS1 
MOJIMAS ATIMTI DARBININKAM TEI 
S? STREIKUOTI IR ORGANIZUOTIS 

4^

BROOKLYN, N. Y 
kampo So. 11th St. ir Berry 
St. išėjo į streiką Elmandet 
ir Son dirbtuvės darbinin
kai. Kovą paskelbė perei
tą pirmadienį. .Darbininkai 
priguli prie Amerikos Dar
bo Federacijos unijos—Na
tional Corkworkers Union. 
Streikas eina be vadovo, nes 
Federacija n e p r i s i unčia. 
Darbininkai laikos gerai, 
ant 100 procentų. Pikietuo- 
ja dirbtuvę. Tarpe streikie- 
rių yra keletas lietuvių. Jei
gu streikas būtų revoliuci
nės unijos vadovybėje, tai 
būtų greitai laimėtas.

Ar manote, kad 
plėšikai išsisuks nuo 
dienos?” Neišsisuks.

' Bet bedarbė pasiliks. Krizis 
pasiliks. Vargas pasiliks, ši
tas Roosevelto “trigalvis” ’pla
nas nesugrąžins gerovės. Isto
rijos ratas nepasukamas atgal. 
Atgal J miškus žmonija negali 
eiti. Ji turi eiti pirmyn — per 
griuvėsius kapitalizmo prie ko
munizmo.

WASHINGTON. — Unit
ed Mine Workers of Ameri
ca unijos vadai ir minkšto
sios anglies pramonės savi
ninkai pradėjo derybas del 
naujos sutarties. Sako, kad 
unija reikalauja algų pakė
limo ir Įvedimo 7 valandų 
darbo dienos ir 5 dienų dar
bo savaitės. Derybos žada

NEWARK, N. J. — Betty 
Charles, 28, metų tarnaitė, 
nuėjo pas' dehtistą Polk, 301 
Clinton Ave., ištraukti dan
tis. Jai buvo užjupta chlo- 
roformos. Bet kuomet dan
tis ištraukė, (mergina nebe- 
atgijo, jau buvo užtroškus.

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžios slaptoji policija pa
skelbė, kad šiandien Vokie
tijoj esą tik apie 8,000 poli
tinių kalinių. Jie esą be
veik išimtinai komunistai ir 
šiaip revoliuciniai darbinin-

didybė, kaipo proletariato vado, 
Lenino paskelbtos idėjos mar
guoja pirmyn. Rockefellerio 
žygis atidarys akis daugeliui 
žmonių ir to sluogsnio, kurie 
vis dar tebegieda apie dailės be- 
partyviškumą.

WASHINGTON. — Sena
torius Wagner, narys Naci- 
onalės Darbo Tarybos, kuri 
tapo sutverta pravedimui 
N RA prieš darbininkus, 
įteikė naują kongresui bilių. 
Jis reikalauja, kad Darbo 
Tarybos galios būtų pra
plėstos, kad jai būtų paves
ta pilna galia visus susikir
timus tarpe darbininkų ir i reiškia, kad atėmus iš dar 
kapitalistų išrišti arbitraci 
jos keliu 
streikai bus griežtai uždrau 
sti, panaikinti. Valdžia ža 
da atimti iš darbininku ta' mis

WASHINGTON. — Kon
grese pasirodė iždininkas 
Morgenthau ir' reikalavo 
prezidentui pilnos galios 
per vienus metus nustatyti 
ir kontroliuoti valdžios bu- 
džetą. Iki šiol1 kongresas 
svarstydavo ir priimdavo^ 
budžeta.

mas toliau raminti ir 
Amerikos darbininku 
Daugelis darbininkų 
tiems prižadams. Tai 
valdžios tikslas dalinai 
tas: atitrauks dau

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

SAN LUIS OBISPO, Ca
lif.—Sodžiuje Arroyo Gran
de nuo grybų mirė devyni 
Filipinai, dar keli taip apsi-

HAVANA, Kuba. — Ori- 
ente provincijoje kareiviai 
padarė užpuolimą ant cuk
raus darbininkų. Keturi 
darbininkai užmušta ir dau
gelis sužeista.

tikrai,i Cundinamarca valstijoje la- 
1 v bai paaugo komunistinė 

propaganda tarpe bedarbių. 
Valdžia išsigando. Ji nu
pirko plotą žemės ir žada 
ant lengvų išmokė jinąų ati
duot del 500 šeimynų. Ji 
sakę, kad šituo būdu pastos 
kelią augimui komunizmo. 
Bet vargiai tas išdegs.

Pereitas imperialistinis ka
ras parodė, kad užmušimas vie
no kareivio lėšavo apie $25,000. 
Pusėtinai daug. Mat, žudant 
kareivius, reikia griauti mies
tus ir kaimus. Ir tos išlaidos 
priskaitoma prie gyvybių žudy
mo išlaidų. f

Bet tie pinigai nepražuvo. 
Jie suplaukė į amunicijos ga
mintoj ų kapitalistų kišenius. 
Jų teko kitiems kapitalistams, 
kurie paskui vedė sugriautų 
mieštų atstatymo darbą. Ka
ras atnešė rugiapjūtę pelnagro- 
biams. Bet karas taip pat pa
stūmėjo pirmyn kapitalizmo su
puvimą. Rusijos pelnagrobiai 
jau turėjo atmokėti savo skolas 
darbininkams ir valstiečiams. 
1917 metų revoliucija privertė. 
Kaleina ateina plutokratijai ki
tų šalių—ateina taip i“ 
kaip ryte saulė užteka, o vaka
re nusileidžia.

Ką gi dabar Rooseveltas siū
lo? Well, jis priversiąs farme- 
rius tik sau duonos pasigamin
ti, tuo būdu žemės ūkio krizis 
išnyksiąs. Jis taip pat paim
siąs mažų industrinių miestų 
darbininkus, duosiąs jiems po 
žemės kavai ką. Tegul jie dalį 
laiko dirba fabrike, o “darže” 
duonos pasidaro. Ir taip Roo
seveltas išgelbėsiąs kelis milio- 
nus bedarbių. Didmiesčių mi- 
lionai bedarbiu būsią neužmirš
ti. K Jiems vėl būsią išgalvoti 
kokie nors vieši darbai, kaip 
iki šiol buvo su CWA. Bet tai 
būsią labai apkarpyti darbai. 
Duos tik tiems, kurie ištikrųjų 
jau badauja, kurių šeimynų vie
na koja jau grabe nuo bado!

MADRID, Ispanija.—Re
zignavo koalicinis Lerrau- 
xo kabinetas. Sakoma, kad 
tas pats premjeras Ler- 
rau* sudarys naują kabine
tą, bet iš reakcioniškesnių 
elementų. ; Klerikalai paima 
viršų.

Keistas Jūry Siaubūnas
CHERBOURG, Francija. 

—Čionai ant kranto tapo 
išplautas lavonas labai keis
to jūrų siaubūno. Gyvūnas 
yra 25 pėdų ilgio ir apie 
penkias pėdas storumo. Oda 
melsvai pilka ir apaugus 
švelniais baltais plaukais. 
Jis neturi kaulų. Mokslinin
kai sako, kad niekados pir
miau niekas nebuvę matę 

I tokio sutvėrimo.

LENKŲ - VOKIEČIŲ 
SUTARTIS

Berlynas.—Tapo pasira
šyta nauja prekybos sutar
tis tarpe Vokietijos ir Len
kijos. Abi šalys panaikina 
visus tarifus.

EDMONTON, Kanada.— 
Tūlas John Manzak nušovė 
farmerį Niek Elijash ir jo 
žmoną. Paskui pats sau 
kulką galvon suvarė. Tra
gedija įvyko lauke &nt far- 
mos. Pavydas buvusi prie
žastis.

WASHINGTON.—Tik 
dabar viešai pradedama 
kalbėti apie tikruosius 
Roosevelto tikslus, kuo
met orlaiviais laiškų išve- 
žiojimas tapo pavestas 
armijai. Rooseveltas nu
matęs, kad šitas žygis su
teiks puikiausią progą 
valdžiai išvystyti puikiau
si karinį orlaivy na. Armi
jos šulai džiaugiasi, kad 
dabar jie galės po prie
danga laiškų vežiojimo iš- 
budavoti tokį orlaivyną, 
kokio pasaulis nebuvo ma-

NRA suklupo. Su gegužės 1 
d. visi CWA darbai bus užbaig
ti ir visi keturi milionai darbi
ninku vėl atsidurs bedarbiu ei
lėse. Reikia naujo blofo. O 
Roosevelto demagogijai “planų” 
netrūksta. Jis jau turįs nau
ją skymą prašalinimui bedar
bės! Panašiai žadėjo prašalin
ti bedarbę NRA pagelba.

Washington. — Iki šiol 
valdžia yra išdavus, leidi
mus 744 firmoms del impor
tavimo (įvežimo) degtinės 
Amerikon. Leista įgabenti 
8,070,361 galionų degtinės 
bėgyje kovo ir balandžio 
mėnesių.

LONDONAS. — Vieni 
bedarbiai (alkanieji mar- 
šuotojai) gavo tikietus 
įeiti į Parlamentą pasi
klausyti diskusijų. Be
darbiai pradėjo šaukti 
prieš ponus. Sargai pra
dėjo varyti juos laukan. 
Pasileido darban kumš
čiai, kuomet bedarbiai gy
nėsi. Kiti bedarbiai, bu
vę koridoriuose ir išgirdę 
kovą viduje, pradėjo dai
nuoti z “Internacionalą”. 
Pribuvo daug policijos ir 
spėka bedarbius išgrūdo 
laukan iš parlamento ir iš 
koridorių.

lųternatiųnal Press Cor
respondence žinių agentūra 
duoda sekamą pranešimą 
apie Lietuvos politinius ka
linius:

“šiandien ‘laisvos’ Lietu
vos kalėjimų urvuose ran
dasi sugrūsta apie penki 
šimtai politinių kalinių. Ka
lėjimu baudžiami už ma- 
žiausį pasipriešinimą fašis
tiniam režimui. Už priklau
symą prie revoliucinės par
tijos baudžia nuo 6 iki 8 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimu.

“Kaliniai yra sukimšti į 
kameras, kurios nebuvo pa- 
budavotos tokiam dideliam 
skaičiui. Vienas būdas del 
fizinio išnaikinimo1 politinių 
kalinių, kurį vartoja Lietu
vos kalėjimų viršininkai, 
yra sistematiškas marini* 
mas badu. Tos mažos por
cijos susideda iš prasto, ne
tinkamo valgymui maisto. 
Duona tankiai esti nedakep- 
ta, mėsa pusiau supuvusi. 
Indai purvini ir surūdiję... 
Miltai sumaišoma su smė-

Artistas Rįvera iškalė “Rock
efeller City” sienoje puikų re
voliucinį vaizdą. Jis parodė 
darbininkų kovas. Parodė dar
bininkų vienybę. Parodė Leni
ną, kaipo jų vadą.

Kapitalistiniams vandalams 
tas vaizdas nepatiko—negalėjo 
patikti. Ir štai nesenai kir
viais ir kaltais tas dailės kūri
nys tapo išėstas iš sienoj.

Vokietijos Politinių 3 Sovietų Lakūnai 
KaliniųSkaičius

liu. Pasekmė tokio nuolati
ni badavimo yra .ta, kad 
daugelis kalinių yra pavir
tę mažakraujais, daugelis 
yra kelionėj ■ prie džiovos, 
kiti jau serga džiova. Ka
liniai priversti kentėti ir al
kį ir šaltį. Drapanos, kaip 
viršutinės, taip apatinės, 
purvinos ir suplyšę.

“Iš Šiaulių kalėjimo vie
nas kalinis* rašo: ‘Žiemą 
beveik mes visi sergame re
umatizmu; mūsų pirštai iš
tinsta, nuo šalčio suplyšta. 
Žiema atneša baisiausias 
kančias kaliniams’.”

Toliau pranešimas nuro
do, kad politiniai kaliniai 
priversti ląbai sunkiai dirb
ti. Smetonos šunės bando 
pasėti neapykantą tarpe ka
linių, prižadėdami' kai ku
riems perkėlimą į geresnes 
vietas, jeigu jie “gerai užsi
laikys.” Tuo būdu jie ban
do suardyti kalinių solida
rumą. Bet kol kas jiems 
nepavyko atsiekti tas purvi
nas tikslas.

teisę, už kurią jie sunkiai 
kovojo per paskutinį šimt
metį.

Bet kad nuamavojus dar
bininkus, tai Wagneris savo 
biliuje reikalauja neva pa- 
nakinimo kompan. unijų ir 
pripažinimo Amerikos Dar
bo Federacijos unijų. Tds

UŽMUŠĖ 11 VAIKŲ
Varšava.—Kaime Možna 

eksplodavo bombinė kulką, 
kuria mokyklos vaikai žai
dė. Ant vietos užmušta 11 
vaikų. Keletas sužeista.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

LAIVAS NUSKENDO, 
įgula išgelbėta

Helsingfors, Suęmija; — 
Nuskendo .lenkų laivas 
“Zieszys,”' bet įgula iš 50 
žmonių tapo išgelbėta.- >

KRISLAI
Naujas “Planas”.
Atgal į Laukus.
Kaip Brangi Gyvybė?
Vandalų Darbas.

Rašo KOMUNISTAS
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Thąelmannas Turi Būti 
Paliuosuotas!

nes jis bandė

pasaulio proje
ct. Thaelmanno

Šeštadienį, kovo mėn. 3 dieną, sukan
ka lygiai metai laiko, kaip Vokietijos 
proletariato žymiausis vadas, ištikimas, 
pasišventęs, drąsus, energingas ir suma
nus kovotojas buvo įbruktas į Vokieti
jos fašistų kalėjimą.

Per ištisus metus d. Ernestas Thael- 
mannas buvo išlaikytas kalėjime be jo
kio teismo. Per tą laiką fašistu valdžia 

■“rinko medžiagą” įrodymui Thaelmanno 
kaltumo. Per tą laiką’ Thaelmannas, 
drauge su tūkstančiais kitų geriausių 
Vokietijos darbininkų klasės kovotojų, 
buvo kankinami, o šimtailjų nužudyta!

Greitu laiku, sakoma, fašistai, paga- 
liaus, priruoš bylą Thaelmannui ir pra
dės, jam teismą, kaltindami “šalies išda
vystėje”. Greitu laiku, vadinasi, maty
sime 'antrą Leipzigo bylą, tik daug pla
tesnio apėmimo bylą, kadangi Thael- 
mąnno teismas bus komunizmo teismas, 
kaip sako patys fašistai.

Bet yra rimtų davinių, įrodančių, kad 
Thaelmanną fašistai gali nužudyti pir
miau, negu ta byla prasidės. Yra davi
nių, jog fašistai bijosi, kad Thaelmanno 
teišmas nebūtų paverstas teismu paties 
fašizmo, kaip atsitiko su Dimitrovo, 
Tprglerio ir kt. byla. Todėl jie gali nu
galabinti d. Thaelmanną ir paskelbti pa
sauliui, kad “nušovėme, 
pabėgti...”

Štai kodėl revoliucinis 
tariatas taip susirūpinęs 
reikalais. 

»

štai kodėl pradedant su kovo mėn. 3 
diena ištisa savaitė (iki kovo 10 d.) skel
biama kaipo kovos savaitė už išjiuošavi- 
mą d. Thaelmanno, Torglerio ir kt. ko
votojų. t

Dėka masiniam pasaulio proletariato 
spaudimui, dd. Dimitrovas, Tanevas ir 
Popovas buvo išlaisvinti. Jie šiandien lai
svi darbininkų tėvynėje, Sovietų Sąjun
goje ! Masinis proletariato spaudimas 
dabar turi būti pasuktas į kovą už kuo- 
vejkiausį paliuosavimą dd. Thaelmanno, 
Torglerio ir kt.

Darbinirikai, sukruskime!
Kelkime savo galingą protesto frontą 

prieš Vokietijos budelius. Reikalaukim 
laisves Vokietijos didvyriams kovoto
jams.

/rNew Yorko darbininkai šiandien po 
. pietų turės milžinišką demonstraciją ties 

Vokietijos ambasada, kur bus pareikštas 
griežtas reikalavimas paliuosuoti tuos 
kovotojus.

t Lietuviai darbininkai, broliai ir sese
rys! : Jungkime savo pajėgas tai svarbiai 
kovai; vienykimės bendro fronto pagrin- 

. dais tam svarbiam darbui. Kiekvienas į 
demonstracijas!

Darbininkų organizacijos! Priimkite 
. protesto rezoliucijas ir siųskite Vokieti
jos ambasadoriui’Washingtone, Vokieti
jos valdžios konsulams, kur jie randasi, 
reikalaujant laisvės Thaelmannui, Torg- 
leriui ir kitiems Vokietijos darbininkų 
reikalų gynėjams, sėdintiems fašistų ka
lėjimuose !

LDLD iždo) rašo neva istorinį straipsnį. 
Kaip vaikiškai ir naiviai jis riša klausi
mus, parodo sekamas jo straipsnio “te- 
zis”: ■

...bendra nuomonė apie “Naujienas” ir pas 
laisviečius buvo draugiška. Prūseika visuo
met išsireikšdavo draugiškai ir daugelį kar
tų nurodydavo kaipo pavyzdį tam tikrus da
lykus iš “Naujienų“. Taip mes ir palaikėm 
savo draugiškumą su “Naujienomis“ kol ne
atvyko V. Kapsukas ir neprasidėjo arši ko
va, kuri privedė prie skilimo ir galutino su- 
demoralizavimo lietuvių darbininkų klasės. 
Tiesa, Kapsukas neilgai buvo su mumis, bet 
jo pravesta linija iškėlė pirmiaus “kairiuo
sius draugus”, kurie išsivystė į komunistus 
iš jų iškilo tokie tipai, kaip Bimba, Andriu
lis, Mizara ir daugelis panašių.
Citata trumpa, bet kiek joje netikslu

mų! Visųpirmiausiai jis Viską suverčia 
ant Kapsuko del to, kas buvo 1919-1920 
metais. Jis mano, kad, jei Kapsukas bū
tų neatvykęs į Ameriką, kai tų laikų so
cialistai darbininkai būtų draugiškiau
siai sugyvenę su tokiais, kaip Grigaičiai 
ir Michelsonai. Tai didelė nesąmonė. Ži
noma, niekas neužginčija to fakto, kad 
Kapsukas buvo pradėję j u kovos su so- 
cial-patriotais LSS eilėse. Jis pirmas, pa
rodė social-patriotų tikrąjį veidą. Bet ir 
Kapsukui nepribuvus, būtų buvę įkurta 
Lietuvių Komunistų’Sąjunga, komunisti-. 
nis judėjimas.'

Skylimą LSS, kaip ir visame Antraja
me Internacionale, vyriausiai sudarė tas 
faktas, kad menševikai lyderiai stojo 
ginti buržuazines tėvynes, remti imperia
listinį karą, o, iškilus Lapkričio Revoliu
cijai, jie visom keturiom palaikė kont- 
revoliuciją, dirbo visais garais, kad. nu
vertus Sovietų valdžią Rusijoj.

Tą viską tasai menševikų biznieriškas 
“istorikas” užtyli. Už medžių jis nema
to miško. 1

Beje, jis vieną įsidėmėtiną dalyką pa
stebi: Prūseika tuomet buvo artimas 
“Naujienoms” ir dabar tokiu esąs. Vi-, 
sam savo straipsnyj Liutkus nei vieno 
šiurkštesnio žodžio neištaria prieš Prū- 
seiką. O ar atsimenat, kiek daug tiedu 
žmonės plūdosi aštuoneri metai atgal?! 
Liutkus pasitenkina šiuo tarpu niekini- 

’ mu dd. Bimbos, Andriulio, Mizaros ir kt. 
draugų, ištikimų marksistiniam-leninisti- 
niam principam. Tai daro ir Prūseika!

Įmokėta $650.00; Išsemtas 
Visas “Laisvės” Iždas

Kadangi draugam buvo 
pranešta spaudoje, jog pre
są pirksime tik su 15 d. šio 
mėnesio, tai gal bus nuosta
bu pamačius šią žinią, kad 
presas jau nupirktas. Taip 
padaryt turėjom^ del dvie- 

i. jų priežasčių. Viena, del 
trūkumo darbininkų spaus
tuvėje, o antra, tai su pra- 

| džia sekančios savaitės ant 
Į presų pakyla kainos. Pir- 
[ madienį,- kovo 5-tą, presas 
[ jau bus ^atvežtas į “Laisvę” 
I ir apie trečiadienį jis jau 
! spausdins.

Dabar prašome draugų 
| dviejų dalykų. Viena, kuo 
i daugiausiai spaudos darbų, 

o antra tai padėt presą iš
mokėt; padėt nors kiek at- 
pildyt iždą aukomis, nes šį 
mėnesį 
stambias 
rance”.

turėsime mokėt 
sumas ant “insu-

dienomis paramos

Gerbiamieji Draugai: (kultūriniai ir kuogreičiau-
Matyt, man nelemta buvo 

( dalyvauti Komunistų Parti
jos lietuvių frakcijų suva
žiavime, nei “Laisvės” su
važiavime, neigi “L.? iškil
mingoj vakarienėj. Dalykas 
buvo tokis.

Tą šeštadienį nedirbau. 
Iš metalistų unijos raštinės 
nutarėm keli draugai eiti į 
pagelbą streikuojantiems 
didžiulių viešbučių darbi
ninkam. Nutarėm padalin
ti -atsišaukimus mažesnių 
viešbučių darbininkam, val
gių gamintojams, raginant, 
kad ir jie eitų į‘ kovą už 
geresnes darbo sąlygas ir 
didesnes algas.

Prie .Knickerbocker vieš
bučio renegato Gitlovo pa
sekėjai išprovokavo mušty- 
nes ir to pasekmėje tapom platina'"Laisvę

Įima įtalpinti. Tačiaus greitai 
i sunaudosime. Lauksime 

į straipsnio apie pirmųjų'krikš- 
i čionių gyvenimą. ‘ f

šiai pastatyti jas lygiai su l
visom ■ augščiausiai iškilu- | 
šiom tautom, pritaikė jom! 
abėcėles (alfabetus) ir da- i 
bar stropiai darbuojamasi, ;
kad jas jų prigimtoj kalboj ln kuopos susirinkimas, 
kuoveikiausiai pakėlus į tai J. J. Bakšys išdavė raportą iš 
laipsnį. i “Laisvės“ šėrininkų suvažiavi-

įmo, kur, tarp kitko, nutarta 
------------- pirkti spaudos darbams pre- 

nruivriiAC----------------------------- są. Vėliaus kilo klausimas,

WORCESTER, MASS.
Vasario 25 d. įvyko ALDLD 
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI £ek n'IXX “

Šiomis
gavome preso pirkimui nuo 
sekančių draugiu

Draugė Adeikienč, brook- 
lynietė, užėjo į “Laisvę” va
kar ir prakalbėjo:

“Aš noriu užsimokėti už 
“Laisvės” prenumeratą už 
visus pereitus metus $7.00 
ir už pusę šių metų $3.50, o 
dolerį aukoju pirkimui nau
jo preso.”

Diena anksčiau atsilankė 
•draugė K VUtrakiūtč, taip
gi brųoklynietė, kuri visose 
mūsų kampanijose visados 
pribūna su aukomis, taip 
pat padare ir šiuo sykiu. 
Užsimokėjo $4.00 pusei me
tų “Laisvės” prenumeratą 
ir vieną dolerį paaukojo pir
kimui preso. \

suareštuoti ir nuteisti: po 
vieną dieną į kalėjimą arba 
užsimokėti po $2 “už brūkš
iu o kėlimą” gatvėje.

Pora silpnadvasių darbi
ninkų tuoj pasimokė jo pini
ginę pabaudą, o mes penki 
pasilikom “pakutavoti,” vie
toj mokėti pinigišką pabau
dą. Visų draugų ūpas bu
vo geras, kovingas. Kalėji
mo viduj atkreipė kiekvieno 
atydą kūjis ir pjautuvas, 
kuris išpieštas beveik ant 
kiekvienos sienos, ant duru 
ir net laiptų. Matyt, kad 
administracija kelis kartus 
bandė užteplioti tuos ženk
lus, bet jie vis matosi labai 
ryškiai.

Teisme lųus atstovavo T. 
D.A. atstovas F. Schęiner, 
advokatas.. .

Draugiškai,
K. Dzevečko,

t

J •’^įfĄ

Kokis Vaikiškas Jų
Supratimas!

“Naujienose” Kazys Liutkus (savais
laikais f pagarsėjęs del pasisavinimo

Ko Mokino, To Išmokino
“Tėvynė” rašo:

Lietuvių viešojo gyvenimo demoralizuo- 
tojai tiesiog beprotiškų avantiūrų griebiasi. 
Jie netik pavertė šlykščiausiais šlamštais 

, jiems prieinamus laikraščius, bet griebiasi 
jau ir tokių darbų, kuriais kiekvienas doras 
žmogus piktinasi.

Brooklyno šitos rūšies klika užsimanė su
naikinti SLA nario p. V. Matusevičiaus pa
laikomą Lietuvių Radio Valandą WMBQ 
stotyje. Pirmiausiai pradėjo intriguoti sto
ties savininkus, kad tuo būdu išstūmus p. ( 
Matusevičių iš šios stoties. Kad perstatyti1 
p. Matusevičių didžiausiu niekšu, pirmiau
siai jį areštavo stotyje, kaltindami, kad p. 
Matusevičius būk nusamdęs mušeikas ant t,.,—t
vieno šios klikos vadų galvos.
Santikyj su tuo reikia žinoti keli daly

kai: (1) žmonės, kurie, pasak “Tėvynės” 
“beprotiškų avantiūrų griebiasi”, dar tik 
vakar yra "buvę, artimi “Tėvynėj” redak
torių bičiuliai; (2) kova verda grynai už 
biznį, kaip ir visuomet tarpe gerų patri- 
jotų; (3 prie išmokinimo “tų žmonių” 
avantiūriškų žygių gerokai prisidėjo ir 
tie, kurie dabar šitaip per ‘‘Tėvynę” zau
nija. Ar neatsimenam, driek daug Vitai- 
čiaį ir Ko. pridarė įvairių klastų prieš pa
žangiuosius SLA narius, tikslu, kad Juos 
iš 
gas vietas?! Įvairūs “grąsiną laiškai” ir 
kitokį kvaili dalykai tik ir margino “Tė
vynės” puslapius. Ot, tuo “Tėvynė” ir 
pasitarnavo išauklėjimui tos rūšies avan- 
tiūrininkų!

«

Draugė Dovidonienė, su 
kitom prenumeratom, at
siuntė atsinaujinimą prenu
meratos draugo A? Blazan, 
Worcester, Mass., $5.50 ir 
50 centų auka nuo draugo' 
Blazan preso pirkimui. *

ii išėdusį arba neįleidus į atsakomin-

Mm

lės prisidėti. Palikta ateinan
čiam suĄrinkimui šis svarbus 
sumanymas išspręsti, nes ~11 
kuopa rengiasi prie perstaty
mo veikalo “Moteris Gatvėje”. 
Tai iš likusio pelno bus dalis 
skirta “Laisvės” presui.

šis perstatymas įvyks 18 d. 
kovo, ant 29 Endicott St., kaip 
6:30 vai. vakare. Taipgi bus 
sulošta 
Pati.” 
statyta 
Įžanga

Visi
kės lietuviai, dalyvaukite, čia 
praleisite smagiai laiką ir 

pareinsite 
šią taip svarbią darbininkišką 
draugiją, čia prašau visų ger
biamų rėmėjų darbininkiškų 
parengimų, taipgi “Laisvės” 
skaitytojų ir -ALDUD^narri. 

i įsitėmyti šią leną, kad nepa- 
mirštumėt sr p!
tumėt M parengimą i

Akron, 
Ohio. — Sakote, kad jus “ko
munistų vadai” išdavė bosams 
del “Laisvės” platinimo ir to
dėl praradote darbą. Tai, ži
noma, netiesa, kadangi samdy
tojai pačius komunistinius «va- 
dus taip greit iš darbų mėto, 

-kaip greit sužino, kad jie yra 
komunistai. Antra, komunistai 
veikėjai tokius draugus, kurie 

s” arba kitus re
voliucinius darbininkų laikraš
čius, neišdavinėja, bet ęjina. 
Jeigu jus įskundė, tai kokis [ praleisite smagiai 
nors niekšcbs, judesius, kurį va-įtuom pačiu kartu 
dinti “komunistų vadu” yra di
delis įžeidimas komunistinio ju
dėjimo. Reikėtų gerai ištirti 
ir, suradus, kas taip padarė, iš
davikų vardus viešai paskelbti, 
kad darbininkai jų saugotųsi.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI |

KIRTIKLIUI,

“Už Pinigus Vesta 
Kaip matot, bus per-' 
ta vakara du veikalai. 
40 centų.
Worcesterio ir apielin-

ii

Korės p.)OS

J. M. Lukas.

garsin- 
visi d a-

A. Arbačauskui, Minersville 
Pa.—Ačiū už
Neatleistina Nuodėmė."' \^per- 
žiūrėsime. Anas jūsų straips
nelis, delei susikaupusių redak-, ...... ' ----
cijoj greitesniais klausimais vi-[ SKAITYK LAJSVE 
sos'eilės raštų,, vis nebuvo gar j IR KITIEMS UŽRAŠYK

iauda— ^ ALDLD 11 K

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A R BIN IN K U 
SVEIKATA

Baltosios, Nupuolęs Gumbas
i Aš, skaitydama mūsų dien- 
I rasti “Ląisvę“, /randu labai 

penkis dole- i^au^ naudbigų patarimų apie 
• - ut • - v sveikata. Aš esu moteris 40nūs uz “Laisves prenume- . ‘ • 1/lo , w.. v 1 .. m. ir sveriu 1.48 sv., aukščio 4

ratą n piasau ledakciją at-jpg^ colių,’septynių vaikų 
sakyti man per* laikraštį, [motina, 
kiek išviso pasaulyje yra 
kalbų ir kiek Rusijoj yra 
dabar kalbų ir kiek jų buvo 
pirmiau. Man pasitaikė su 
vienu žmogum ginčytis tuo 
klausimu. Jis sako, kad 
daugiau kalbų nėra, kaip 
150 ■ isvisę, o aš sakau, vkad 
daugiau. Tai aš nežinau, 
katro dabarrieisybė.

Su pagarba, 
Kazys Pakas, 

Cleveland, Ohio.

Gerbiama “Laisvės”
Redakcija:
Prisiunčiu

2 d. kovo' gavome laišką 
nuo draugo J. Raulušaičio 
iš Worcester, Mass., kuris 
rašo: “Brangus Draugai: 
Labai esu dėkingas, kad ne- 
sustabdė^t siuntinėję* man 
“Laisvę”, nes buvau labai 
užimtas su draugijų reika
lais ir neturėjau laiko pa
siųst mokestį. Dabar pri- 
siunčip šešis dolerius, $5.4)0 
už “Laisvės” prenumeratą 
ir vieną dolerį aukoju nau
jam presui.” '
Kadangi jūsų ląišl^ū, drau

ge Raulušąiti, aplaikeme 
jau 2 d. kovo, o “Laisvės” 
prenumerata tapo pakelta 
50 centų su 1 d. kovo, tai už 
prenumeratą p a s i 1 iekame 
$5.50, o į preso fondą belie
ka tik 50 centų.'

Draugias J. Egeris iš Na
shua, N. H., prisiuntė gero
ką žitipsnį aukty skirtin
giems fondams klasių kovų 
reikalams; tarpe kurių vie
ną dolerį aukoja preso fon
dui. ■,• , \ . - y ----

Iš anksčiau preso fonde Įęs, kurios be abejo, turi sa- ,tai jai organizmas labai 
aukų buvo $184.49. Su šia vo ir kalbas.
diena aukų gavome $4.00, j viešpatavimo laikais, dauge- &aĮi atsigauti.

. I trn tlrn i /vi /~»4- r%

Atsakymas:

/

ir sveikatą pagadina.
Jupis. be abejonės, yra silp

nas kraujas, maža) kraujo. 
Kaip Jums gydytojas aiškino. 
Lai beveik ir teisybė: jei Jum^ 
kraujas sutvirtėtų, atsigautų; 
jei Jums abelnas sveikumo 
laipsnis pakiltų, tai greičiau 
nustotų plovę ir tos baltosios. 
O čia Jums da ir gimtuvė nu
puolusi, gal da ir sudraskyta.’

Jeigu gimtuvės apačia su-

Pasak Francijos Mokslo ikarą.
I »- -./■»/■» i 4 zx aI T L i 4- » n-v ' ft I

Jau ilgas laikas, negaliu pa
sakyt, kiek metų, kaip aš tu
riu baltąsias. Dar mergina 
gavau aš jas. Kiek aš buvau 
pas daktarus, tai man nei vie- draskyta, tai geriausiai Jums,
nas vaistų neduoda. Kokių Drauge, patariu, sutaisyt, 
duoda, tai man negelbėja. Jie .siūti nedidelės operacijos ke- 
sako, kad aš atsigaučiau sa-|hu. Tuo patim tarpu chirur- 
vo kraują, tai perstotų, bet aš'gas galėtų ir gimtuvės vidų 
gyvenau Lietuvoje ir dabar ši-Išskaptuoti, išvalyti; ir gimtu- 
toj šaly ir negaliu atsigauti 'vės apačias sutaisyti, ir taip 
O dabar jau du mėnesiai, kaip gi makštį, gimdomąjį kanalą 
guliu lovoj, nes nupuolė man [susiūti, susiaurinti. Tatai ge- 

mda. Daktaras ir vaistų ne-[rai laikytų gimtuvę vietoj, ir 
veikiausiai išnyktų tada grei
čiau ir baltosios.

Vien tik lovoj gulėjimo, 
Drauge, neužtenka. Operaci
ja, mažiukė, nepavojinga ope- 
racijuke Jums labai patartina 

Nors ir už akių, be 
egzaminavimo, galiu sakyti.

I kad nuo tiek daug .palagų 
Baltosios paeina nuo slogos. I Jums gimtuvė yra pažeista,

.duoda, tiktai liepia ilgai gu-
I lėt. Jis sako, kai susidrutėsi,
tai pereis. Jis man liepė plau
tis “baking soda” rytą ir va-

. Ir man labai skauda
' strėnas per vidurį ir kairį šo-į 

yra!ną ^emab turėti.
Atsakymas.

• SU-
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Akademijos davinių, tai pa
saulyj išviso kalbų 
2,796. Tačiaus yra įstaigų,« 
tvirtinančių, būk kalbų yra .......        _ ___ >
daugiau, negu tiek.\ Turbūt kataro gimtuvės plėvelių, ypač|sudraskyta; taipgi ištampytas 
niekas nėra pilnai surinkęs jos kakliuko plėvelių įdegimo, ir įplėšytas gimdomasis kana- 
pilniausių davinių tuo klau
simu. i (

Kiek yra pačioj Sovietų į fvr 
Rusijoj kalbų dabar ir kiek 
jų buvo pirmiau—negalime 
tikrai pasakyti. Tiek žino-

Tai yra koks nors bakterinis las ir suraukiamieji jo raume- 
įdegimas. įnys, nes tik tada pradeda gim-

Kai Jums, Drauge, net sep-Įtuvė’ nebesilaikyti ir puola, 
Itynių vaikų motinai, tai tik-į slenka žemyn, žinoma, kiek 
rai vargu yra. Tiek vaikų pa-j palengvinti galima, nešiojant 
rgimdyt ir išaugint ir da gal: tam-’tyčia diržą gimtuvei pa- 
keletas persileidimų, netiku-■ laikyti: “McIntosh uterine

ma, kad visoj Sovietų Sa- siai dal-vtl!- moteriai gims-.supporter, 
jungoj • šiuo tarpu randasi 
berods 183 tautos in taute- •

I i

ta daugiau, negu trys vaikai.. Baltosioms mažinti galima 
nors ir netaip greit vienas po (plautis ,borinės rūkšties skie- 

ikito, sakysim, už 4—5 metų, [diniu: 'pora šauktų- “boric 
i nu-(acid” į kvortą karšto vAndeus. 

Kraujui atsigauti padės ge- 
O, jei dar ras maistas ir tonikai, geįe- 1 V • _ . 1 *1 V <

Su šia vo ir kalbas. Caro’ir ponų silpsta, išsisemia ir vargiai te-;
O, jei

i vaikai gimsta greit vienas po'žies tonikas ypač: “Iron am- 
kito, tai moterėlė visai susi- monium citrate, 
eikvoja, išsikošia, išsisunkia, dažnai matėt “Laisvės 
pirma laiko pasensta, ištyžta tyso.

dabSr preso ' fonde • yra i lis tų tautelių buvo tamsios 
$188.49. - [ant tiek, kad neturėjo savo

’ “L.” Administracija, f nei abėcėlių, savo rašybos.

flM
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kaip tatai
” skil- 
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Šeštadienis, Kovo 3, 1934 <' Trečias Puslapis

sykiu su

lietuvių sovietinę literatūrą stovi plati 
dirva ir daug didesni lietuvių proleta- 
revoliuciniai-sovietines kūrybos uždavi-

Lietuvių Sovietinių Rašytojų 
Pasitarimas Minske

taip pat buvo perduo-

rašytojų pasitarimas 
pažymėtų organizacijų

» P. UŽKALNIS
Gruodžio gale (27-29 d.d.) Minske įvyko 

lietuvių sovietinių rašytojų pasitarimas. Apart 
Minsko lietuvių sovietinių rašytojų sekcijos 
draugų, vietos spaudos ir visuomeniško lietu
vių aktyvo, pasitarime dalyvavo Maskvos lie
tuvių sovietinių rašytojų sekcijos brigada, 
sąstate: V. žalionio, J. Juraitės ir A. Tremti
nio. Maskviečių brigada buvo užkviesta Mins
kan Baltarusijos radio centro dalyvauti są
ryšy j su 10 metų jubilėjum Radiocentro, in
ternational iam radio vakare. Maskvos briga
da 27. XII. vakare skaitė savo raštus per 
radio, 28. XII. dalyvavo internacionaliam va
kare, kurio programa 
dama per radio.

Lietuvių sovietinių 
Minske, kuriame virš 
dalyvavo Sovietų Baltrusijos sovietinių rašy
tojų. Orgkomiteto atstovas, užsitęsė 2 dienas. 
Jame dalyvavo apie 20 draugų. Dienotvarkėj 
svarstyta sekanti klausimai:

1) Lietuvių sovietinė literatūra ir jos už
daviniai—d. V. žalionio pranešimas.

2) “Priekalo” ir Maskvos liet, soviet, rašy
tojų sekcijos informacija—d. A. Tremtinis.

3) “R. Artojaus” literatūros lepelio ir Mins
ko J i et. soviet, rašytojų sekcijos informacija 
—d. F. Sodainis, ir

4) Bielgosizdato lietuvių sektoriaus d. 
Vilūno informacijarapie lietuvių proletarinės 
literatūros (almanacho, atskirų rinkinių ir 
kit.) leidimą.

Kaip pranešime, taip ir informacijose iš 
redakcijų ir rašytojų sekcijų centre^ stovėjo 
lietuvių sovietinių rašytojų darbo kūrybiniai 
ir organizaciniai klausimai, darbo su prade
dančiais rašytojais klausimai,, vadovavimas 
jiems ir naujų jėgų traukimas .

Pasitarime dar buvo svarstyta rašybos ir 
lietuvių kalbos klausimas. .

Virš pažymėtų klausimų svarstyme gin
čuos dalyvavo virš 15 draugų.

Ką parodė šis pasitarimas? Pirmiausia— 
tai neabejotiną lietuvių sovietinės literatūros 
augimą. Kaip seniau literatūroj dalyvaujanti 
draugai, taip ir vėliau įsitraukusi paskutiniais 
metais nuo schematingo, tankiai rubežiuoja- 
mo, palyginamai siauro asmeninių atsimini
mų ir pergyvenimų rato temų pereina prie 
platesnių temų, kaip dabartinės SSSR’ soc. 
statybos, taip ir kapitalistinių šalių, pirmiau
sia Lietuvos, vaizdavimo. “Priekale,” kurį ne
mažas “Laisvės” skaitytojų skaičius skaito, 
buvo plačiau apie tai rašyta ir čia plačiau ties 
tuo neapsistosim. Lygiai matome pagyvėjimą 
ir poezijoj, nors šioj srityj vis dar jaučiamas 
žymus atitrūkimas nuo konkrečios SSRS soc. 
statybos vaizdavimo.

Ypač metas į akį, nors vis dar silpnas ir 
neganėtinas, naujų jėgų traukiamasis literatū- 
ron pastaraisiais metais. Milžiniškas SSSR 
literatūros ir kultūros augimas nepalieka! šioj 
srityj kad ir neskaitlingų, išsimėčiusių po įvai
rius šalies kampus, lietuvių darbo masių lietu
vių proletariniai-sovietinės literatūros ir kul
tūros kėlime. Kaip /‘Priekale,” taip ir “R. 
Artojo” literatūros lapelyj paskutiniais me
tais spausdinos.i visos eilės pradedančiųjų ra
šytojų raštai. Apart Maskvos ir Minsko ra
šytojų grupių atsiranda vienas-kitas ir Le
ningrade^ Dimanovos mokykloje, Baltarusijos 
lietuvių kaimuos besitraukiančių į dailiąją li
teratūrą. “Priekalas,” kuris pradėjęs 1931 m. 
su begalo mažu dailiosios literatūros dalyvių 
skaičium ir vargais-negalais įstengdavo užpil
dyti originale literatūra dailiosios literatūros 
skyrių, šiandien ne tik nejaučia šioj srityj 
nedatekliaus, bet darosi persiauras, kad sutal- 
pint rašančių (įraugų raštus. Tiesa, tai liečia 
daugiau beletristiką, poezija šioj srityj kiek 
labiau atsilieka.

Vienok, jeigu bendrai galima pasigirti to
kiu raštų skaičiaus daugėjimu, tai organiza
cinė pusė- darbo su pradedančiais rašytojais 
toli, gražu atsilieka. Organizuotas darbas su 
pradedančiais rašytojais, ypač už Maskvos ri
bų, veik nevedamas arba vedamas silpnai. 
Tiesa, paskutiniu laiku susiorganizavo litera
tūrinis ratelis Dimanęvos lietuvių septinmetėj 
mokykloj, bet jis reikalauja taip pat rimtos 
paramos ir vadovavimo.

Organizaciniam! pradedančių rašytojų vado
vavime ir rašytojų grupių darbe pasitarimas 
iškėlė eilę spragų. Pirmiausia tai liečia Mins
ko liet, sovietinių rašytojų grupę. Jei Mas
kvos grupė ne rečiau kas mėnuo daro literatū
ros vakaruotos, svarsto savo grupes narių raš
tus traukdama prie lietuvių sovietinės litera

tūros klausimų svarstymo ir platesnį vietos 
'lietuvių darbininkų aktyvą, tai Minsko gru
pėj neretai po keletą mėnesių nič nieko nebu
vo daroma. Dargi* grupės nariai tankiai ne
žino, kuris grupės narys ką rašo. Kūrybiniai 
ginčai veik nekeliami grupėj, darbas su pra
dedančiais rašytojais grupėj užmirštais. Silp
nai dalyvauja Minsko grupės nariai ir spaudoj 
savo kūriniais. Tuo tarpu skaičium Minsko 
grupė dargj didesnė už Maskvos grupę (Mask
voj 6 draugai,-Minske—apie 8). Pasitarime 
išvystyta plati savikritika šio darbo nedatęk- 
lių ir Minsko draugai imąsi šių nedateklių iš- 
gyvęndinimo.

Nemaža spraga jaučiama ir literatūros kri
tikoj. šioj srityj reguliariau tedalyvauja tik 
pora-trejata draugų. Pasitarime nutarta pa- 
gyvint rašytojų sekcijų darbą kaip sekcijų 
viduj (literatūros vakaruočių ir masinių li
teratūros vakarų ruošime), taip ir dalyvavi
me spaudoj. Ypač atkreipt domę į. prade
dančius rašytojus statant vakaruotose jų raš
tų skaitymą, p'agelbstint kritika ir nurody
mais. Dimanovoj, kur nėra rašytojų gru
pės, o taip pat ten, kur besitraukianti litera- 
tūron išsimėtę vienutėmis, šis auklėjimo dar
bas turi būt vadovaujamas pirmiausia iš re
dakcijų pusės konsultacija, konkrečiais pata
rimais ir nurodymais kaip spaudoj, taip ir 
laiškais.

Kas liečia lietuvių proletarinės literatūros 
leidimą, tai artimiausiu laiku turi pasirodyti 
(spausdinamas) “Literatūros almanachas,” 
A. Tremtinio apysakų rinkinys “Sutelktos ran
kos,” vaizduojantis pirmiausia BSSR lietuvių 
kaimų ir kolchozų atsiradimo klausimus, J. 
Juraitės apysakaičių rinkinys, Stavskio “Įsi
bėgėjimas”—vienas žymesfiių Sovietų roma
nų, ruošiama F. Sodainio ir kitų rašytojų raš
tu rinkiniai, v

Pagaliau—pasitarimas svarstė lietuvių ra
šybos klausimą, čia liesta kaip lietuvių kal

ybos apvalymas nuo svetimų proletariatui įtakų 
'(terminai, posakiai ir tt.), o taip pat ortogra
fijos vienodinimo klausimas. Radosi ir čia 
draugų, kaip pav. • Serbentą, kuris įrodinėjo, 
kad šitie klausimai reikalauja dešimties, o 
gal ir daugiau metų tyrimo ir darbo, kad tai 
vieno užsimojimo darbas. Vienok visi kiti 
draugai vienbalsiai išstojo prieš tokį kinkų 
drebinimą. Visai teisingai ginčuose vietos, 
draugai ir Baltarusijos rašytojų Orgkomite- 
to atstovas pažymėjo, kad teks klausimo sta
tymas, kaip tai daro d. Serbentą, yra grynai 
oportunistinis klausimo atidėliojimas, opor- 
tunistinis prie reikalo priėjimas. Pasitarimas 
vienbalsiai išsisakė už pagrinde “Priekalo” 
vartojamos rašybos priimtinumą. Nutarta ar
timiausiu laiku duoti kaip “R. Artojuj,” taip 
ir “Priekale” keletą diskusinių straipsnių ra
šybos reformos klausimu. Po to nutarta kon- 
ki^čiai pastatyt klausimą apie “R. A.” ir 
Minsko Bielgosizdato lietuvių sektoriaus lig- 
š.iol vartojamos rašybos reformavimą.

Lietuvos kalbos valymo ir proletarinės li
teratūros kalbos sudarymo klausymai turi di-. 
džiulę reikšmę ne, tik lietuvių ■ mokykloms 
BSSR, bet ir visam lietuvių proletarinės ir 
sovietinės literatūros augimui, kaip ir visai 
mūsų spaudai bendrai. Lygiai nemažesnę 
svarbą turi ir rašybos vienodinimo ir jos re
formos klausimas. Tas, kad dargi toks gryno 
kaulo buržuazinis padegogas, kaip Pr. Mašio
tas Lietuvoj yra priverstas išsisakyt už lie
tuvių kalbos reformą, tas tik rodo, kiek tas 
klausimas mums turi rūpėti, kad palengvinti 
rašybos vartojimą plačiosioms darbininkų ma
sėms. Reikia manyt, kad pereinant visai 
SSSR lietuvių komunistinei spaudai į naują 
rašybą paskatins ir d/augus amerikiečius kon- / 
krėčiau susirūpinti šiuo klausimu,

Pasitarimo gale vienbalsiai priimta rezo
liucija, duodanti lietuvių sovietinės literatū
ros įkainavimą ir 
Maskvos rašytojų 
tartis.

Šis pasitarimas 
kaip prie Sovietų 
ir visasąjunginės 
jų konferencijos, kuri turės įvykti Maskvoj 
dar lig Sovietų rašytojų suvažiavimo. Aišku, 
kad šiame pasitarime negalima buvo nė “iš
rišti,” nė plačiau išdiskusuoti pastatytieji 
pasitarime, nemaža vietos užėmę, toki kūry
biniai klausimai, kaip soc. realijas ir lietu- • 
vių literatūra, istorinio romano klausimas, 
proletariniai-revbliucinė literatūra ir tt. šis 
pasitarimas daugiau tik palietė tuos klausi
mus. Tolimesnio jų vystymo uždavinys gula 
kaip ant mūsų rašytojų grupių, tain^ ir mūsų 
spaudos.

pasirašyta tarp Minsko ir 
grupių soc. lenktynių su-

yra paruošiamas darbas 
rašytojų suvažiavimo, taip 
lietuvių sovietinių rašyto-

Pasitarimas, pagaliau, parodė tvirtą prole
tarinį lietuvių sovietinės literatūros eilių vie
ningumą. Visai .hepripuolamai pasitarime 
“užmiršta” tokių “literatūros” , šikšnosparnių 
minėjimas, kaip Valaičio “Kreivi žingsniai.” 
Prieš- 
darbo 
rinės, 
niai.

Tik Dar Pasmarkėkim
Į rytą šviesesnį,
Į daug malonesnį,
Mes ruošiame, ruošiame taką.
Prieš valdančia valia,
Už savąją galią
Širdyse vien viltys mums plaka.

Kova įsiūbavus,
Kad smūgį uždavus,- - , 

,Kad klasės vergėją—mūs priešą, 
Ant amžių nukovus, 
Ir'piktą išrovus, : ;
Mes džiaugsmą galėtum steigt viešą.

Tik dar pasmarkėkim, v
Ir pastangas dėkim,
Laimėjimas greit kad įvyktų,
Kad priešas tuoj žūtų,
Mūs pergalė būtų,
Kad vargas nuo žemės išnyktų.
3-IV-32. St. Jasilionis.

Meniškos Nuotrupos
Sovietų Sąjungoje -labai madoj masiniai 

žaislai, masiniai šokiai. Maskvoje yra vienas 
parkas, kuris vadinasi “Kultūros ir Poilsio” 
parku, čia ^augiausia yra žaidimai ir masi
niai šokiai, {šie šokiai suruošti su Sovietų 
obalsiais. Tačiaus mes tokių parkų neturime.

Sovietuose ir tokiuose parkuose yra gerai 
praktikuojama muzika tokių klasikų, kaip 
Moussorgskis, Schubertas, Tchaikovskis, Ghys, 
Rubensteinas ir kiti.

Mūsų muzika ir menas kol kas daugiau turi 
mušti į tą tašką kur eina kova tarpe darbo ir 
kapitalo.

* * «
Draugė'^ Menkeliuniutė pastaruoju' laiku 

maršrūtuoja po kai kurias mūsų kolonijas. 
Tai labai gerai. Taip pat-mūsų kolonijos gali' 
kviesti į maršrutus ir d. M. Franckaitę, kuri 
dainavo “Ląisvės” bankiete, vasario 4, Brook- 
]yne. v

Franckaitę yra taip pat viena iš pirmaeilių 
dainininkių ir sutinka dalyvauti mūsų-paren
gimuose ir koncertuose. ' •

* * >:<
Meno Sąjungos Centro Biuras paskelbė kon- 

testą operečių rašymui. Atsiliepimų* jau gau
ta. Tačiaus dar labai mažai. Kur kiti draugai? 
Tiesa, laiko daiJ turime, Bet reikia pasakyti,. 
kad geri veikalai taip labai greitai nesikuria. 
Reikia pradėti jau dabar.

Beje, prie kontėsto gali būti ir neaišku
mų. Vieną paklausimą jau turėjome. Būtent, 
ar veikalo autorius turi parašyti ir muziką? 
Ne, kontestas skelbiamas tik už veikalo (libre
to) parašymą. Muzikai rašyti reikia kompo
zitoriaus.

:JS >|< #

Tačiaus mūsų draugams reikia primint, kad 
mūsų menas pageidauja ne tik operečių. La
bai pageidaujama ir gerų, tikslių komedijų/ 
dramų.
Apie tai

Taip pat reikia ir trumpų veikalėlių, 
mūsų rašytojai turi pagalvoti.

-------------------------------------9--------- y—

VEIKALAI VIENU VAKARUDU
Ne vienodai mūsų kolonijos rengia paren

gimus. Kaip kur tas pats dalykas būtų bei at
rodytų didelė klaida, o kitur—tiesa.

Skaitau pranešimą, kad worcesterieciai 
rengia parengimą ir vienu vakaru stato du 
veikalu: “Moteris Gatvėje” ir “Už Pinigus 
Vesta Pati.” Du dideli veikalai vienu vaka
ru! Vadinasi, arti 4, valandų vaidinimo! Jei 
Brooklyne taip būtų daroma, tai kaip kas 
manytų, kad tikrai norima prisotinti publiką 
taip sočiui, kad ji daugiau nesusirinktų.

Todėl mūsų manymu yra labai didelė klai
da tokius du veikalus statyti vienu vakaru. 
Prie šokių arba dar šiek tiek dapildant kon
certu, tai vieno tų veikalų vienam vakarui 
pilniausiai užtenka.

Per ilgas vaidinimas publiką netenkina, 
bet vargina. }Bet tai čia ne^mūsų dalykas. 
Mes tai pastebėjome tiktai kaipo įdomų'da
lyką.

Meno Veikimas Didėja Montrealėj
MONTREAL,' Canada.—Jaunuolių Choro 

vakarienė parodo, kaip tarpe lietuvių dar
bininkų šiame mieste; auga darbininkų me
nas. Šiaip iš vakarienės nereikėtų nei ra
šyti. čia tik norisi paminėti meno mylėtojų 
veikimas per metus laiko. Metai laiko at
gal choras būvo dar silpnas, bet šiais metais 
jau yra ko pasiklausyti.

Dramos Grupė, vadovaujant, d. Juraičiui, 
veikia planingai ir kooperuoja su choru ir 
•organizacijomis. O daugiausia atkreipia vi
sų akį, tai jaunuoliai, tie ateities žiedai, ku
rie patys sako, kžyd ateitis priklauso mums.

Dėka jaunuolių auklėjimo iniciatoriams, 
. šiandien jau matome jaunuolius ant scenos 
• su deklamacijomis, eilėmis, kuriomis jie pa

sako, kaip mes turime žiūrėti į ateitį.
Šioje vakarienėje jaunuolė Nakaitė buvo 

pavyzdžiu kitiems jaunuoliams ir jaunuo
lėms, kuriuo keliu jaunimas turi eiti. Bravo, 
tėvai, kurie supratote, kaip reikia savo vai
kus auklėti, kad jie būtų susipratę darbi
ninkai.

Sutraukus viską į daiktą, galima pasakyti, 
kad montrealiečių meno jėgos jau per*usę 
tiek pakilo per metus laiko. Tik iš rengėjų 
pusės,- kaž kodėl buvo varžoma kalbėtojų greitai atlikti, 
kalbos kas link skirtumo tarpe buržuazijos 
ir darbininkų meno.

Į Centro Raštinę Ir Iš 
Raštinės

Žagaras.

Meno Sąjungos C. B., Jaunuolių, 
ALPMS III Apskričio Ir Chorą 

Komitetą Pasitarimas
šį sekmadienį, kovo 4 dieną, 11 vai. ryte, 

“Laisvės” svetainėje, įvyks labai svarbus pa
sitarimas (konferencija) visų minėtų meni
ninkų. Apart Meno Sąjungos Centro Biuro 
narių, šiame susirinkime turi dalyvauti Meno 
Sąjungos III Apskričio Komiteto visi nariai. 
Taip pat dalyvauja visų šios apielinkės cho
rų valdybos. Jaunuolių Komiteto nariai ir 
kiti draugai, kurie domisi meno veikimu, tu
ri dalyvauti Šiame susirinkime.

Kas reikės svarstyti šiame susirinkime? 
Yra daugelis klausimų, kurie reikia plačiau 
ir nuodugniau diskusuoti. Sporto ir meno 
klausimas, spartakijados klausimas, angliškų 
veikalų ir dainų klausimas, 
ir komedijų pageidavimas.

Daugelis tokių\klausimų, 
tik Meno Sąjungą, bet visą
reikės apkalbėti. Todėl visi draugai ir drau
gės dalyvaukite šiame pasitarime. Būkite 
laiku, — 11 vai. ryte susirinkimas reikės 
pradėti.

Meno Sąjungos Sekr. V. Bovinas*

Naujų operečių

kurie liečia ne 
mūsų judėjimą,

Jau kelintu kartu ; minėjo
me šioje vietoje, kad jau pora 
savaičių, kaip mūsų chorams 
ir kitiems vienetams išsiunti
nėta nauji kūriniai,
jais laiškas ir blanka, kurią 
reikia išpildyti ir grąžinti 

I centran.
Tfesa, jau daugiau kaip 10 

chorų grąžino blanką su cho
ro narių, veikimo ir valdyuos 

į surašų, bet daugelis dar ne- 
i gTąžino. Draugai; turite tai 

. Išpildymui tos 
i blankos nereikia laukti susi- 
I rinkimo,—tai gali atlikti val- 
dyba. Kiekvieno choyo nario 
yra pareiga pareikalauti ir 

jpakalausti valdybos, ar ji tai 
; atliko.

Kas Remia Meno Reikalus

reikalą, 
leisti del 
Veikalai 
chorams,

Aido Choras Eina Pirmyn
WILKES-BARRE, Pa.—Iš Aido Choro vei- 

kimo galima tiek pasakyti, kad choras žen
gia pirmyn. Pereitame susirinkime, vasa
rio 16 dieną, į chorą įstojo 7 nauji nariai; 
J. Norbutas; J. Visockis, M.- Ručas, T. Aku- 
niškis, B. Bernotą, M. Bernotą, T. Chesna.

Tai visi jauni ir mūsų choras išreiškė jiems 
garbę.

Šiais metais mūsų' choras yra visai kitaip 
tvarkomas. Į valdybą išrinkta gabiausi jau
nimo nariai. Pirmininku A. Krutuliutė, fin. 
sekr. J. Krutuliutė, užrašų sekretorium B. 
Žilinskas, ižd. J. Vitkunas, korespondentu J. 
Smuolis. Choras galės ką naujo nuveikti.

Dabartiniu laiku jau rengiamasi suvaidinti 
veikalas “Moteris Gatvėje.” Pereitame pa
rengime, kuris buvo ruoštas “Laisves” nau
dai, Aido Choras nustebino publiką su savo 
gera programa. Sudainavo 6 dainas po va
dovyste d. J. Radišauskaitės. Merginų seks
tetas ir vyrų kvartetas susideda iš jaunuo
lių. Solo, duetai ir Shenandorio vyrų kvar
tetas buvo publikos priimta labai gerai. Tad 
visi mūsų menininkai, kaip merginos, taip 
ir vaikinai gerai pasižymėjo šiame parengi
me.

Taip pat mūsų menininkės merginos ir ki
ti klausia korespondento, ar jisai parašė 
apie jų menišką veikimą. Taip, veikite ge- 

visuomet parašysiu

Mes “gauname laiškutį iš to
limos Californijos, Pacifiko 
pakraščio, nuo ALDLD 153 
kuopos sekretoriaus, d. Ig. 
Urbono. Draugas rašo : “Pri- 
siunčiu ALPMS $2.00 auką 
nuo ALDLD k p. už teatrališ
kus veikalus.” Tačiaus drau
gai veikalus nesunaudojo, nes 
jų kolonija permaža.

Draugai suprato 
kad reikia veikalus 
kitų mūsų kolonijų, 
reikalingi ne tik
meno grupėms, bet dar labiau 
kitoms organivicijoms. To
dėl pareiga visų mūsų orga
nizacijų ir rūpintis tų veikalų 
leidimu. Mes laukiame dau
giau tokių kuopų ii’ chorų.

Duoklės Pradeda Ateiti •
Kitas laiškas su gerais da

viniais. tai draugų iš Hartfor
do, Conn. Draugas Kazlaus
kas prisiuntė net $8.60. Hart
fordo Laisvės Choras yra dar 
pirmutinis, kuris jau prisiun
tė duokles ($5.00) už 
metus, 
bilą ir

Mes 
chorai 
Chorą,
ką reiškia, o centre, tai labai 
didelė parama veikalų leidi
mui. ( ..

1934
Prie to, užsimokėjo 

dar prisiuntė aukų, 
manome, kad ir kiti 
turi pasekti Laisvės
Chorui penkinė mažai

Gauta pinigų ir iš Montreal 
nuo mūsų choro. Reikia pa
raginti ir kitus mūsų chorusj 
kad padėtų Meno Sąjungos 
Centrui.
Naujas Choras Springfielde

I

Laiškas gauta iš Springfiel- 
do, III., nuo draugo Starkevi
čiaus, kuriame rašoma, kad fe
nais jau susiorganizavo nau
jas mūsų choras. . Veikiausia 
choras greitai įstos ir į Meno 
Sąjungą. Draug/ms pasiųsta 
visos Informacijos.

Be to, šis choras turi sve
timtautį mokytoją ir žada 
dainuoti daugiau angliškų dai
nų. Angliškų dainų daba^ 
jau reikalauja mūsų choraitir 
kitose kolonijose. Vadinasi, 
reikės jų daugiau išleisti.

Ruošiama Daugiau Naujų 
Dainų

Meno Sąjungos Centro Biu
ras rūpinasi dainų leidimu la-' 
bai rimtai. Tik ką išsiuntė
me dvi, o dabar jau vėl daro
ma daugiau dainų. Vieną ga
vome nuo draugų .čhicagiečių, 
paskiaus veikliai veikia šioj ė 
srityje dd. B. šalinaitė, J. J. 
Kaškiaučius, Degutis ir kiti 
draugai. Viena bus solo dai
na.
Suvažiavimas Greitai Ateis

Meno Sąjungos suvažiavi
mas įvyks kartu su LDS suvA-

! žiavimu. Mūsų choristai jau 
dabar turi pradėti rūpintis su
važiavimo reikalais. Reikia 
taikytis rinkti delegatais tuos 
draugus, kurie galėtų daly
vauti Meno Sąjungos suvažia
vime ir LDS suvažiavime. To
dėl reikalinga pasitarti su 
LDS kuopomis.

(Tąsa 4-tam pusi.)

❖
kad kai kurios mer-

rai, darbuokitės, o aš 
apie jūsų veikimą.

Dar reikia pastebėti,
ginos, kurias tejika pakalbinti į chorą, tai 
kartais atsako: “Aš neisiu tenais, nes ten 
bobos priklauso.” * O kuomet pakalbini vai- ' 
kinus, tai jie pasako: “Tenais senberniai pri
klauso.” Jiems reikėtų pasakyti, kad ir “jūs 
pasensite.”

Toks jaunuolių nusistatymas nėra labai 
sveikas. Choras yra tokia organizacija, ku
rioj gali prigulėti visi: jauni ir seni. Mes 
čia ateiname organizacijos tikslu. Seniai vei
kiame, kad jaunimui padėti, pagelbėti. Daž
nai seniai paremia choristus ir finansiniai. 

/Mes, seniai, nenorime likti chore “žvaigždė
mis,” mes jums tik padėsime, o jūs būkite 
gerais dainininkais.

Choro pamokos įvyksta penktadieniais, 
325 E. Market St.

i

Murphy.

“Detroito Rietuvių Dailės Choras
Mes gavome atsišaukimą del organizuoja

mo Detroite naujo choro. Tas choras vadi
namas “Detroito Lietuvių Dailės Choru.” 
Paskiaus pranešimo rašė jas, St. Masytė, ra
šo, k^d prie šio choro galės prigulėti “kiek- 

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)
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MENO SKYRIAUS DALIS
“Detroito Lietuvių Dailės Choras”

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
vienas darbininkas bei darbininkė be skir
tumo politinių bei religinių įsitikinimų.”

Šio choro politinis veidas, sakoma, bus 
“nekalčiausios panelės” veidas. Masytės pa
reiškime sakoma, kad “choras bus neprigul- 
mingas nei prie jokios partijos ir veiks tik 
kaipo darbininkų choras, kaipo bendro fron
to choras.”

Tai tokia politinė išvaizda šio cfforo. Iš 
to jau mes matome, kad šio choro kūrėjai 

• labai menkai nusimano apie patį meną ir 
meno politinę prigulmybę. Pirmiausia, tai 
tokio politiniai bei ideologiniai “neprigul- 
mingo meno” nėra. Menas,—tai dainos, mu
zika, dramos, komedijos, kurias choras daž
niausia praktikuoja,—nėra “neprigul nin-
gos.” Kiekviename kūrinėlyje reiškiama vie
nokia arba kitokia mintis, ideologija. Tai 
reiškia, kad choras turės praktikuoti vieno- 

’ kį arba, kitokį meną, čia ir pasirodys jo 
“neprigulmybė.”

Paskiaus, jei jau sakoma, kad choras 
veiks “kaipo darbininkų choras,” tai čia 
pats rašėjas nenusivokia, apie ką kalbąs. Jei 
jau minime “darbininkų”, tai reiškia, kad 
choras turi turėti ir darbininkišką nusistaty
mą, negali vadintis “neprigulmingu”. Juk 
darbininkų klasė nėra nepartyvė.

Iš kitos pusės tą klausimą pagvildenus, tai 
vėl kyla klausimas: Kur toks choras veiks? 
Nejaugi choras dainuos tik į orą? Ne, cho
ras turės veikti tarpe žmonių. Čia choras 
turės pasirodyti ir su partyvumu. Juk cho
ras pats sau nereikalingas nei tverti. Jisai 
dainuos organizacijoms, partijoms. O tos or
ganizacijos pasidalinę i Įvairias srioves. Tai 
kaip toks choras galės išvengti nepriklau
sęs, netarnavęs vienai bei kitai srio— 
vei? Choras, reikia žinoti, yra daugiau' pri- 
gulmingas ir partyvįškas, negu kokia pašai- 
pinė draugija, nes jis^i reiškia žmonių min
tis, idėjas, dainuoja tam tikrą ideologiją.

Tad tokia priedanga, po kuria choro tvė
rėjai mano slėptis, neturi socialio pamato. 
Jinai gali dar šiek tiek pritapti individua- 
liams dainininkams, mažai grupelei, bet ne 

» organizacijai, kokia turi būti choras.
Na, o kas atsitiko su Aido Choru? Ar jisai 

i jau nėra darbininkų choras? Jei tie daini- 
1 nirikai pageidauja “darbininkų choro,” tai 

kodėl negalima dainuoti ir išsitekti Aido 
Chore? Visiems darbininkams, kurie myli 
meną, kurie mano ir nori šį tą sutverti nau- 

M jo, tai vieta tuose choruose, kurie jau veikia, 
šie chorai yra darbininkų be priedangos.

Darbininkai gali gerai suprasti, kad cho
ro palaikymas daro dideles išlaidas. O 
jei toks choras nevaidina' visuomeninės rolės 
darbininkų judėjime, jei neturi socialio pa
mato, tai toks choras (tik pats sau naudin
gas) neverta nei palaikyti.

Menininkas.

ALPMS / Apskričio Konferencijos 
Protokolas

li

Vasario 4 d., 1934 m., W. Side Liet, svet., 
atsibuvo menininkų 1 apskričio konferencija. 
Konferenciją atidarė pirm. d. J. Stulgaitis 
3 vai. po pietų. Mandatų komisijon įėjo: 
d. Lastauskas iš Kenosha, Wis., d. Lawdans- 
kas iš Rockford; Ill. d. F. Survila (chica- 
gietis). Pakol komisija sutvarkė mandatus, 
pakviesta pakalbėti d. Al Malesh, d. L. Kas- 
tėnas, d. P. Krakaitis, d. A. Garšinskas ir 
WCF atstovė d. Person. Visi kalbėjo apie j 
meno bėgančius reikalus ir visą darbininkų 
judėjimą.

Mandatų komisija pranešė, kad yra 28 
7 delegatai nuo 7 vienetų : LKM Choro, Chica- 

gos, 11 delegatų; L.D. Aido Choro,-Roselan- 
do, 7 delegatai; Dramos 1 kp. 3 delegatai; 
Lyros Choro. Kenosha, Wis., 2 delegatai. L. 
M. Choro, Rockford, Ill., 1; Lietuvių Darb. 
Orkestros 2; Mid-West jaunuolių Sportman 
grupės 2.

Mandaty komisijos raportas priimtas.’ 
» Sekė prezidiumo rinkimas: pirm, išrink
tas J. Stulgaitis, rast. J. D. Bendokaitis, re
zoliucijų komisija: J. Jušką, B. Kastėnas. P..,

Krakaitis; spaudos komisija palikta ta pati.
ALPMS 1 apskr. kom. ir valdyba prane

šė, kad 2 kartu su meno reikalais buvo nu
vykusi į Waukegan, Ill.; 2 kartu LKM Cho
ro ir L.D. Aido Choro valdybos kartu su 
1 apskr. valdyba turėjo susirinkimus ir rišo 
bėgančius reikalus. •

Pasveikino “Vilnies” dienraščio dalininkų 
suvažiavimą su $5.

Dalyvavo 1 Gegužės apvaikščiojime kar- 
tu\ su kitų tautų darbininkais ir paskleidė 
lapelių, ką sumokėjo $2.

Pasiuntė delegatus į WCF (Workers Cul
ture Federation) pirmą suvažiavimą Chica- 
goj. Taipgi pasiuntė delegatus į Tom Moo
ney gynimo kongresą ir aukąv/ $3. Ra
portas priimtas. /

Vienetų raportai: Laisves Kanklių Mišrus 
Choras davė raportą, kad narių turi 90 ir 
ižde pinigų $<50.83. Pamokas lanko ne vi
sada vienodas skaitlius. Dalyvauja visifbse 
darbin. parengimuose. Pasiuntė deleg. į be- 1 
darbių suvažiavimą į Wash., D. C. ir Spring
field. Lošia veikalus, operetes ir tt.; palaiko 
sporto tymą. - j !

Dramos 1 kp.. pranešė, kad suvaidino 5 
veikalus; narių turi apie 25; ižde $2.75; 
veikimas yra silpnas, bet žada smarkiau pra
dėti darbuotis ir praplėsti savo veikimą.

Liet. Darbininkų Orkestrą šių' kartu pamo
kų nelaiko, nariais kartais buvo gana 
linga, nuo 10 iki 60; ižde yi'a $18.65. 
toj ateityj žada pradėti pamokas.

Lyros Choras, Kenosha, Wis., pranešė, kad 
narių turi apie 40; šiuom kartu mokinasi 
operetę; mokytoju taipgi yra A. Kvedaras; 
ižde turi $75; palaiko Sportin. Tymą, taip 
kaip Aido ir LKM Choras.

MidWest jaunuoliai palaiko Sporto Tymą 
ir Jaunuolių Lygą, prie kurios priklauso 8 
sporto vienetai.

L. M. Choras, Rockford, pranešė—turi 49 
narilis gerame stovyje; Chorą palaiko AL, 
DLD vietinė kp. ir kitos organizacijos; Cho
ras dalyvauja visam darb. judėjime; rengia 
dabar d. Menkeliuniutei koncertą.

L.D. Aido Choras, Rose.—nartų turi 60; 
pinigų $77.97; suvaidino operetę; rengiasi 
prie veikalo “žmogžudžiai”; palaiko sporto , 
skyrių.

Raportai tapo priimti.
Pribuvo broliškas delegatas WCB1 Org. . 

skyriaus pirmininkas d. Adams: palinkėjo 
gerų pasekmių menininkų konferencijai ir 
ragino visas vienetas prisidėti prie 'WCF 
Chicagos skyriaus.

Menininkų Konferencijos Tarimai
\

Nutarta perorganizuoti Liet. Darb. Orkes
trą ir palikti, jei galima, prie LKM Choro. 
Suorganizuoti Cicero Tarpt. Chorą prie pir
mos progos: darbą turi atlikti ALPMS 1 ap
skričio valdyba ir WCF kom. Nutarta pa
siųsti ALPMS centrui pageidavimą naujų 
darbin. dainų ir operečių, sekamam sezonui, 
ir kad choram kartas nuo karto patiektų ; 
angliškų dainų.

Nutarta, kad chorai 
gliškų dainų dainuoti 
rengimuose. Nutarta, 
valo priklausyti WCF 
reikalais. Nutarta, kad vienetos priklausy
tų 1LD, mokant duokles pagal išgalę. Nu
tarta, kad chorai turėtų mokytojo pagel- 
bininką.

Įnešta pagaminti 2 rezol.: 
mo probl.; antra, kova prieš fašizmą ir 
jo karo pavojų.

Išrinktas ALPMS 1 apskr. komit.: P. 
kaitis, J. Stulgaitis, Jul. Juška, J. D. 
dokaitis, Stanionis, D. Kvedarienė ir P. Pa- 
žarskas.

Alternatai: P. Kazcliunas, O. Stulgaitiene, 
L. Zutriutė.

Baigiant konf., pakviesta pakalbėti d. A. 
Kvedaras, kuris išreiškė savo nuomonę apie 
konferenciją. Pasižadėjo darbuotis, gaminti 
naujų dainų ir tt.

Surinkta* aukų del priešf. Veikimo $2.20.
O. šimkiutė paskambino pianą ir visi de

legatai užtraukė Internacionalą; tuomi kon
ferencija. ir užsibaigė, 7:30 vai. vakare.

Pirmininkas,. J. Stulgaitis, 
Raštininkas, J. D. Bendokaitis.

10c. Žmonės geriau lankytųsi, 
jei būtų buvę, be įžangos. Da-f 
bar yra sunkūs laikai, tai į 
prakalbas darbininkai nenori 
mokėti įžangą. Tai reikėtų 
mūsų vadovaujantiems drau
gams įsitėmyti ir nedaryti to
kių klaidų.

Diskusijos Kovo 4

savo jaunųjų miegamajame kamba
ryje pasiunta, nužudo savo vyrą ir 
atbėgus į vestuvių svečių tarpą, dai
nuoja savo “Pasiutimo Scenos” dai
ną. Jos kaltas brolis pabėga. Gi 
Edgardas, eidamas į bažnyčios kiemą 
su juo grumtis, vietoj jo. sutinka lai
dotuvių procesiją, nešant\jo numylė
tosios lavoną į kapus. Netekęs vil
ties, jis nusiduria save.

Lošia Dideli Artistai

kymas Pruseikos šmeižtams.
Kviečia Rengėjai.

skait-

daugiau lavintųsi an- 
tarptautiniuose pa- 

kad visi vienetai pri- 
ir rūpintis šios org.

pirma—velki
na u-

Kra-
Ben-

l CENTRO RAŠTINĘ IR Iš|gramoj, turėtų būt
RAŠTINĖS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Čia daugiausiai bus darbo; 

..tai detroitiečiams. Jie turės su
rengti kelis meno . pareųgi- 
mus. Reikėtų pagalvoti apie 
tokį planą: 1. Vienas geras 
suruošti koncertas. Jam-c tu
rėtų dalyvauti vietiniai chorai 
ir solistai. Paskiaus solistai, 
kurie pribus iš svetur. Ypatin
gai draugai ir 
gali dalyvauti

draugės, kurie
koncerto pro-

renKann, HARTFORD, CONN 
delegatais. 2. „JPaskiaus dar 
vienas parengimas turėtų bū
ti laike seimų, tai vaidinimų 
vakaras. Jei būtų galima, tai 
reikėtų sukviesti kelios vaidin
tojų grupės ir vaidinti kelis 
trumpus veikalėlius. O jei 
taip negalima, tai bent vieną 
gerą parinkti veikalą ir suvai
dinti tuo laiku, kuomet seimai 
įvyksta.

Pagalvokite apie tai.
Sekr., V. Bovinas*

Nedėlioje, vasario 25 d., 
įvyko prakalbęs. Kalbėjo drg. 
D. M. šolomskas- iš Brooklyno. 
žmonių buvo nedaug. Vei
kiausia pakenkė oras ir nebu
vo gerai išgarsinta. Prakal
bas rengė L.Š. ir D. Draugys
tė, kuri turi narių, apie 200, o 
prakalbose buvo tik apie 50. 

Į Tai draugijai'yra gėda* taip 
neskaitlingas prakalbas turėti.

Mano manymu, negerai pa
daryta, kad imta įžanga po:

kuopa 
Diskusijų 

Karas.” 
numeriu

Kovo 4 d. ALDLD 
rengia diskusijas, 
tema: “Bedarbė ir 
Diskusijos įvyks po
57 Park St., 1 vai. dieną. Visi 
darbininkai kviečiami daly? 
vauti diskusijose, visi galės 
gauti balsą ir kalbėti. Įžanga 
veltui.

ALDLD Komitetas.

Pons Dainuos “Lucia”
Šios Savaitės Operoje

“Lucia” turi daug įdomios ir gra
žios muzikos be “Seksteto” ir “Pa
siutimo Scenos”. Pirmo veiksmo pir
mame vaizde baritonas Enriko dai
nuoja “La pietado in šuo favore.” 
To akto antrame vaizde aš dainuoju 
“Fontano Legendą,” kurią seka 
“Quando rapita” ir Lucijos ir Edgar
do duetas.

Antro veiksmo vaizde aš dainuo
ju, išreikšdama savo sielvartą, gal
vojant apie Edgardo neištikimybę. 
Antras vaizdas to akto beveik iš
imtinai pavesta “Pasiutimo Scenai.” 
Trečiame ir paskutiniame akte Ed
gardas dainuoja grąžią “Tu che a 
D'io spiegasti l’ali.”

Metropolitan- .paskiria šios rūšies 
operoms taip gerus lošėjus, kaip ir 
Wagnerio bei Verdi, i Nino Martini, 
kuris yra žinomas radio dainininkaskuris yra žinomas radio dainininkas 

j ir kuris pirmą kartą randasi su Met- 
| ropolitan, dainuos. Edgardo. Giuseppe 
di Luca bus Enriko ir Lemi Rothier 
—Raimondo. Kiti lošėjai bus Elda I 
Vettori, Angelo Bada, Alfio Tedesco- I 
ir k. Vincenzo :za jai vado- | 
vaus.

WILKES BARRE, PA.
Bus rengiama rukščių kopūstų va- karienę. 

karienė subatoj, kovo (March) 3 d., 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St. ši vakarienė rengiama naudai 
K. P. ir del parėmimo darbininkų 
centro. Tai atsilankykite kuo skait-, 
lingiausia; turėsite ' smagų laiką, 
gausite gardžią vakarienę ir girdė
site labai gražų programą, bus dai
nų ir gausite progą pamatyti trum
pą veikalą, kurį uždės nesenai susi
tveręs Dramatiškas Kliubas. Veika
las po vardu “Kapitalizmas Apser- 
ga.” Kainuos jum tiktai 25 centai.

House Committee.
(52-53)

I pas ir apie abelnas kitas kuopas.
Visi draugai ir draugės atsilanky- 

i kite ir išgirskite šias svarbias pra- 
! kalbas ir kartu gausite gardžią va- 

Jžanga tik 50 centų.
Komitetas.

(52-53)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD. 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 6 d. kovo, 8 vai. vakare, 
J. Smaidžiuno namuose, 88 Mapte 
St.

Draugai ir draugės, visi'yra kvie
čiami dalyvaut skaitlingai, nes turim 
daug svarbių klausimų, apkaibėt, , 
taipgi draugai užsimokėkite užvilk
tas duokles, tuo kartu tiktai gausite 
naują žurnalą “šviesa.”

Sekr. V. A.
(52-53)

NEW HAVEN, CONN.
A.L.U.L.D. ir L.D.S.A. rengia ben

drai vakarienę ir prakalbas, kurios 
įvyks 11 diėną kovo, Lietuvių Sve
tainėje, 243 Front St.

Prakalbos prasidės 4 va), po pietų, 
vakarienė prasidės 6:30 vai. vakare. 
Prakalbas sakys mums gerai žino
mas draugas D. M. šolomskas, iš 
New Yorko, kalbės apie mūsų kuo-

SO. BOSTON, MASS.
Bus svarbios protekcijos apie 

“Kaip dantys užlaikyti,” kurios at
sibus 4 d. kovo, 8 vai. vakare, 376 
Broadway, kalbės tuo klausimu dak
taras Valeckas, dantistas. Po 
lekcįjų bus šokiai. Įžanga veltui.

Komisija.
(52-53)

Lily I’ons.

i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ LR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

Senai laukia- i 
jau atėjo ir I 
susirinkime, j

PHILADEĮPHIA, PA.
10 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 5 d., Liaudies name, 
St. Pradžia 7:30 v. vak. 
ir draugės, šis susirinki-

mū- 
val- 

dar negavote malonėkite į gydami sutaupysite pinigų, nes ne>irgsite; tai nereikės išmo- 

! Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir ąpielinkės, 
r drauges, ku-; Į<aįp į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam irDonizetti Muzikalė Drama, 

iutimo Scena” 
Sekstetu,” Bus Transliuoja- 
nuo Metropolitan Popieti

nio Perstatymo

Garsi savo
Ir ‘
ma

Lily Pono Sako:
buvau

ALDLD.
pirmadienį,
995 N. 5th

Draugai
mas labai svarbus, taigi privalom vi
si ir visos atsilankyti.
mas žurnalas “šviesa’
kurie buvo praeitam 
gavo, kurie <
būti šiame susirinkime ir gausit žur- ■ keti gydytojui, 
nalą. Tai puikus spausdinys.

Apart to, draugai ir
S* kvicčiam >«*“*»“; i kitus miestus.

metines .duokles, nes musų centrui Į L . c op._ 
labai reikalingi pinigai išleidimui. btagg 9645

I knygų. Taigi visi ir visos būkime I 
i susirinkime ir naujų narių atsives- į 
i kim.
Į Sekr. Potiene.

(53-54)

musų

<

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

. Kuomet pereitą metą aš
Romoje, paklausiau didžio italų kom-1 
pozitoriaus, Maestro, Giordano, 
jis neparašo operos del koloratūros tainėje. 
soprano.

“Kur yra tie koloratūros sopra
nai,” jis paklausė. AŠ jam padariau 
savo geriausią ir

1 atsakymą, po kurio, 
mano ranką, jis išsireiškė:

“O tail), Madame, bet jūsų 
taip mažai. Kompozitoriai turi 
venti ir kaip jie gales pragyventi, 

i jei nebus daugelio, kurie gali dai- 
‘ nuoti operas ir taip duoti jiems dalį 
savo pelno už jų operos naudojimą?”

Ir tai aš randu vienintelę blogu
mą su koloratūros sopranu, kadangi 
mūsų taip mažai tėra. Ir neabejo
tina, jog visuomene visur mėgsta 
šį mūsų dainavimą. Lai tik daini- 

•ninkė šios rūšies įsigyja visuomenes 
pamėgimą, pos populiariškumas ir 
atlyginimas bus didelis. Ir kaip aš 
norėčiau dainuoti modernišką operą, 
kurios vadovaujama rolė , būtų 
kiam balsui kaip mano!

“Lucia” Pilna Malonių 
Melodijų

Paimkite pavyzdžiui Danizettio 
“Lucia di' Lamnrermoor,” kurią' Met
ropolitan Opera Association šį šeš
tadienį po piet transliuoja ir kurioje 
aš dainuoju, vyriausią rolę.' Nekuriu ' 
kritikai sako, jog1, ji yra duodama tik 
tam, kad koloratūros sopranas galė
tų parodyti savo dainavimo gabu
mus “Pasiutimo Scenoje.”- Tas tie
sa, bet ši opera turi ir daugiau epi
zodų, kur . randasi, daugybe -puikiau
sių melodijų ir taipgi “sekstetas,’’ 
kuris yra garsus 'savo operos grožiu.!

Vargšė Lucy 'Ashton yra viena iš 
labai užuojautą patraukiančių asme- ■ 
nu,- kaip operoje, taip ir Sir Walter; 
Scėtto novelėjė, kuria ši opera yra. 
paremtai

Apsakymas “Geras Teatras”
Operos apsakymas yra labai pa

prastas ir tinkamas “geram teatrui.” 
Neatsižvelgiant ilgų metų Lucijos ir 
Edgardo šeimų nesutikimo, jie įsi
myli vienas kitą ir kada Edgardas 
yra priverstas išvykti j F^ončiją, jie 
pasižada vienas kitam. Enrikas, Lu
cijos brolis, sužino apie tai, jis nori 
ją apvesdinti su Arturu, škotu lordu. 
Tai vykdinti, jis perima Edgardo 
laiškus ir įtikina ją, jog jij? nėra 
jai ištikimas. , •

Lucija, nors nenoromis, sutinka te
kėti už Arturo ir kaip tik ceremo
nijos užbaigiama, pasirodo Edgardas, 
pilnas didžiausio pykčio ir šaukian
tis keršto. Jįs iškeikia savo numy
lėtinę ir iššaukia jos brolį duelin, 
kuris įvyksta sekantį rytą bažnyčios 
kieme. Visa tai priveda prie didžio 
“seksteto,” kutis yra antrame akte. 
Bet visa tai’nepakeliama Lueijai, Ji

pozitoriaus, Maestro, Giordano, kodėl!

HARTFORD, CONN.
TDA. mitingas atsibus 5 dienų ko

vo, 57 Park St., Laisvės Choro sve-

Visi malonėkite dalyvauti, ir atsi
vesti naujų narių.

giliausią trumpą j
bučiuodamas i

i, ‘
i bendrai

yra
gy-

to

(53-54)

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD. 8 kp. ir LDSA.Z27 kp.

i rengia Vestuvių Vakarienę,
10 d. kovo, 40 Prospect St., Central 
svetainėje, 7 vai. vakare.

Draugai ir -draugės, dalyvaukite 
visi, nes bus skani vakariene ir del 
šokių grieš gera orkestrą, lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. Tiki
mės, kad pi ateisite linksmą vakarą.

Komisija.
, (53-54)

LINDEN, N. J.
ALDLD. 165 kp. rengia juokingą 

komediją, trumpas vaizdelis užvar
dintas “Mulkiai ir Mulkintojai,” at
sibus 11 d. kovo, Linden Hall, 1601 
Wood1 
tik 35 
taipgi

Visi 
donas
gą komediją, ir kartu galės linksmai 
vakarą praleist ir pamatyt juokingą 
ir naudingą vaizdelį.

Komisija.
(53-54)

Ave., 6 vai. vakare. Įžanga 
centai. Po lošimui bus šokiai, 
bus ir gardžių užkandžių.- 
malonėkite dalyvaut, nes Lin- 
dar nėra matęs tokią juokiir-

^ViONTELLO, MASS.
ALDLD. 6 kp. mėnesinis susirin

kimas atsibus .5-tą dieną kovo, 7 vai.' 
vakare, Liet. Tautiškam name.

Visi nariai dalyvaukite ir asives- 
i kite naujų narių prirašyti, taipgi tu- 
| rim daug svarbių kalųsimų del ap- 
I kalbėjimo.
j - Org. E. Bcniulienė..

(52-53)

rengia 
skanių 
West-

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopa 

metinę šaunią vakarienę. Bus 
užkandžių ir gėrimų. 1 Įvyks 
sidėj, Draugijų Svetainėj, kovo 4 d., Į
7 vai. vakare. Bus muzika del šo- •; 
kių ir gera vakarienė už mažą kainą, j

Žinome, kad TDA labai svarbią 
pagelbą teikia del kovojančių drau
gų. T,odei paremkime šį vakarą su
kėlime finansų.

TDA K.P. Kuopos Komitetas.

DETROIT, MICH.
Prakalbos ir Raportas

Kovo 3 d., 7:30 vakare, Draugijų 
svetainėj, 3600 W. Vernor Highway, 
duos raportą atstovė nuo Lietuvių 
org. iš Washingtono Bedarbių kon
vencijos. Po raportų bus prakalbos 
ir diskusijos dienos klausimu.

Antros tokios prakalbos ir rapor
tas bus sekmadienį, 7 vai. vakare, 
kovo 4 d., viršuj Rusų Kooperatyvo, 
9219 Russell St. Taipgi bus atsa-

<4>

<!>

<?>

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOŠ LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. ___

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

<(>

iš ryto iki 9 vai. vakaro, 
valandai vakare.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<0

Mes
<♦>

d>

Dr. Anihony Stenger
Dr. Fred E. Burnhairi
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 6

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

1 “Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

<f>

<p

<♦>

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Skaitytojas
'i

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

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

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

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50 
i

Remie Scout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y<

Jei esate “Laisvės”



Laisniuolas Graborius

CLEMENT VOKEIAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

i

31

WORCESTER, MASS.

apdegė, 
gyvas.
metų.

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

UŽSIMUŠĖ
DARBININKAS

STOCKHOLM, Švedija.— 
Visoj Švedijoje revoliuciniai 
darbininkai pradėjo rinkti 
aukas parėmimui Vokietijos 
Komunistų Partijos.

I 
t

VOLDEMARO IR NA
VAKO BYLA

SUDEGĖ MOTINA IR 
TRYS SŪNŪS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

REMIA KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

ti panašią rezoliuciją rėmimui 
D. B. ir S. Apdraudos biliavs. 
žadama imti iniciatyvą, kad ir 
kitos tautos tuom pat reikalu 
tokius komitetus sutvertų.

Pakol

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

, žino- 
recenzijoje ma, kaipo H. R; 7598, remti.

I zoliucijai.
j Argi ne veidmainiškas dar 
bas! Kalbėti apie vargus kai 
ba, bet tos kalbos kalbom iri 
pasilieka, kad veikti ką nors, I vežimo į Odesos uosto lai
tai patys nenori, bet kad ga- vii darbininkų,kliubą.'Pasi
etų, tai ir kitiems uždraustų, tikimo parengimas įvyks 

kovo 7 dienos vakare, Man
hattan Lyceum svetainėje.

NEW YORK.— Į šį uos
tą kovo 5 d. pribus Sovietų 
tavorinis laivas “Kim.” A- 
merikos Laivų Darbininkų 
Industrinė Unija rengia pa-

; sitikima Sovietu laivo dar- Į .. *" *■' i‘ ” i bininkams* Jiems bus įteik-1 
• j ta raudona vėliava del par- Į

bininką, nes nuo mūsų veikimo 
prigulės Bedarbės' ir Socialė 
A p drauda.

Darbininkas.

ryto

Šeštadienis, Kovo 3, 1934 Penktas Puslapis

IŠ LIETUVOS
TILŽĖS POLICIJA PRIEŠ 
PERKANČIUS Iš LIETU

VOS MAISTO

tomi visokie čekiai, vekse
liai ir vertybės popieriai.

BRIDGEPORT, CONN.

KAUNAS. — Žmonėms 
vis daugiau plūstant į D. 
Lietuvą pirkti maisto pro
duktų, Tilžės policija grie
biasi vis aštresnių priemo
nių. Taip Tilžės policijos di- 

. rektorius išleido ' dekretą, 
kad į tuos žmones, kurie, 
gavę iš gydytojo tam tikrus 
pažymėjimus, kad negali 
dėl blogos sveikatos ilgai 
stovėti, būdavo patikrinami 
be eilės, toliau nebus''atsi
žvelgiama, nes dabar iš Lie
tuvos vėl daugiaus maisto 
parsigabenama. Kas nors 
smulkmenoj drįs policijos 
įsakymo neklausyti, bus vie
toje areštuojamas.

KAUNAS. — Į “L. A.” p. 
A. Voldemaras dėl p. J. Na
vako recenzuotos jo knygos 
“Lietuva ir jos problemos” 
buvo parašęs atsakymą, bet 
jo “L. A.” 
Voldemaras patraukė p. 
Navaką, “L. A.” redaktorių 
ir “

Kauno Vargdienių Skai 
čius ir Bėdos Didėja
Kauno spauda duoda se

kamą pranešimą:
“Pastaruoju-laiku Kauno 

M. Suv. ištisomis dienomis 
pilna žmonių, prašančių į- 
vairių pažymėjimų. D au
giausia kreipiasi neturto 
reikalais. Teismo- įstaigoms 
pažymėjimų pastaroju laiku 
taip pat labai daug rėikb 
laujama. Ypatingai daug y 
reikalauja darbininkai, no
rėdami teismo keliu atgaut 
iš darbdavių nemokėtą atly
ginimu arba kompensaciją. 
Psiv., * Šančiuose “Lietme1 
džio” fabriko 220 darbinin 
kų prašo skubos keliu jiem . 
išduoti neturto pažymėj- 
mą. Minėtieji darbininke 
nori fabrikui kelti bylą teis
me del nepamokėtos jiems 
kompensacijos, kurią turėję 
gauti iš darbo atleidžiami.

“Kalbamus pažymėjimus 
nuolatos rašo 2 žmonės, bet 
dabar, kada jų reikalavimas 
tiek padidėjo, į pagalbą pa-

LDS III APSKRIČIO VALDY
BOS POSĖDIS

Sekantį nedėldienį, 4 d. ko- - 
vo, įvyks LDS III Apskričio 
valdybos posėdis; pradžia 11 
vai. dieną, “Laisvės” raštinėje, 
Brooklyne. Kviečiami visi 
valdybos nariai dalyvauti.

Sekr. P. Baranauskas.

GARS1NKITES “LAISVĖJE
Dirbama už Darbininką Be
darbės ir Socialės Apdraudos

Bilių
Tuojaus po konferencijos 

prieš bedarbę, kuri atsibuvo 
vas. 3-4. dd., Washingtone, D. 
C., buvo surengta visa eile ra
portų. Vas. 12 d. buvo su
rengta raportas lietuviams. 
Tos kpnferencijos atstovai 
(lietuviai) Yoga ir Kazlaus
kas išdavė neblogus raportus, 
Po plačių diskusijų, nutarta

neįdėjo. Tada p. i pasiųsti šio distr. kongresma- 
nui Schuiler Merritt ir senato
riams Conn, valstijos, Loner- 

, - gau ir Wolcott, po rezoliuciją;
Pažangos b-vę į teis- reikalaujančią bedarbės ir So

mą, nurodydamas, kad p. cialės Apdraudos bilių, 
Navakas savo w
turėjęs tikslą teršti jo var- ĮTaip gi Panešamą jų žiniai, 
dą, išprovokuoti ir apšmeiž-facl, T™ ° *77^ 
,. f. . , .. bent kokiam kitam bedarbesu, prilygindamas jj Gorgu-ibiliuL 
lovui, įtardamas, kad jis1 Prie to, išrinkta komitetas 
tarnaująs vokiečiams, ir ap-1 iš 5 narių, kurie bandys Įneš- 
kaltindamas, kad plagijavęs 
Friesecke knygą}

Savo skunde apylinkės 
IŠSINEŠTI J LIETUVĄ ; telSejll‘tp' Voldemaras pra- 
LEIDŽIA PER MĖN. TIK ?° Pi. Navak^į 1™ba.ustl uz

■ 200 MARKIŲ p^eizimą, apkalbmejmrą ir .dra^ju
grąsimma mirtimi pagal B. PI,emE- 

KAUNAS.—Vokiečiai iš j St. 530, 533 ir 507 str., o ats
savo piliečių ir svetimšalių, į “L. A.” rędaktorijų ir “Pa- 
kurie su kuriais nors reika-; zangos” b-vę pagal B. St. kės nemažai padirbėti, pakol i £įarbui del" to dirbama iki 

, , -.... o b • v.'vėlaus vakaro.”draudos biliaus. Sandaneciail 
atmetė rezoliuciją už bedar-1 -----------------------
bių apdraudą. Vasario 16 čio-l o

. . k . - nai sandariečiai turėjo susi-į Pribus New Yorkan
imti ne daugiau kaip 200 i taip pat butu atlygintą pi- rinkimą paminėjimui Lietuvos 1 w e UIT9 
markių. Išvykstantys vi- • nigais (nuo išpl. egz. skai-:“nepriklausomybės.” Kalbėta,! SoVlCtU L111SV31S K13H

Isuomet esti kratomi. Į tąlčiaus). Vietoj p. Navako į/alatyta apie nepriklausomy-l 
norma (200 markių) įskai-! byla stos jo advokatas. lbę’ v§liaus at”e hėdas ir var-: 
. .'gus žmonių iš priežasties be-i

~ Įdarbės. Bet kada paduota rez.
KTI I RPIIO^AI APIS’ i kės gyventojai atsilankytu ; UŽ rėmimą darbininkų bedar- KEL1 DllUUZi/1! ArlE Įir paremtų ta organizacija?!bes ir socialės apdraudos bi- 

LIETUVA ! kuri perstato tą vaidinimą, i,iaus- tai pradėjo rėkti ir tryp- 
_____  Tai, sąryšyj, esant dideliam?1’ kad cm ne vleta tokial rc 

. .. j “kultūringumui”, o dar la- i 
Kuomet čia, Amerikoje, j biau, tai esant toj šalyj di-1 

geri tėvynainiai”, iškėlę ! deliam kriziuj, susidaro ne- 
trispalvę vėliavą, apvaikš
čioja Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, vasario 16-tą 
dieną, ir sako graudingas 
prakalbas, persta tydarni 
Lietuvą kaipo kultūringiau
sią, turtingiausią šalį iš Pa
balti jos valstijų, tai tuom 
pačiu kartu iš tos “palai
mintos” tėvynės tūkstančiai 
jos locnų piliečių plaukia 
per platųjį okeaną jieškoti 
juodos duonos plutos.

Tik šiomis dienomis vie
nas iš tėvynės mylėtojų, po
naitis “Vienybės” redakto
rius, per radijušą su pasidi
džiavimu apskelbė lietuviš
kai visuomenei, jog tik per 
trumpą laiką tūkstančiai 
Lietuvos piliečių yra aplei
dę “tėvynę” ir išvažiavo į 
įvairias pasaulio šalis, kaip 
tai Braziliją, Uruguajų, Pa- 
raguajų ir dar kitur.

kas jau pora liet, 
tokias rezoliucijas

Bet reikia pasakyti, 
kad atsiranda ir priešų. O tie. 
kurie priešinasi, yra paprasti i skirta dar keli. Kadangi 
darbininkai, tautininkai. Rei-• dienos laiko permaža tam

lais vyksta į Lietuvą, yra . 306 str. 2 d. ir 535 str. 2 d. visiems Įtikinus svarbą šio ap- 
nustatę normą, kiek jie per j Kaip girdėti, p. Voldemaras 
mėn. gali išleisti pinigų, bū-, taip pat pareikalausiąs, kad 
tent, leidžia su savim pasi-iuž jo šlovės plėšimą jam

1 v • 'r u- mazas jaunuolių būrys, pa
sivadina tą savo būrį “peili
ninkų” organizacija, ir at
ėję į tą teatrą, gauna “pri
vilegijas” dykai pamatyti 
lošimą.

Paprastai Lietuvos kai
miečiai ne visi žino taip va
dinamus “augštus” žodžius, 
ypatingai Dzūkijos krašto 
gyventojai. Bet tokius žo
džius, kaip “antstolis”, “Ii-, 
citaciją”, “kontribucija”, 
‘Varnių liogeriai” 
kiekvienas Lietuvos pilietis 
ir nepilietis puikiausiai ži
no, nors tie žodžiai ir prie 
“augštųjų” priskaitomi.

Reikalinga remti Darb. Bed. ! 
ir Apdraudos Bilių, H. R. 
7598. Visose kolonijose būti
nai turi toki komitetai susiorga-1 
nizuoti su pritarimu Bedarbių 
Tarybų. Visose draugijose, 
kliubuose ir choruose tinka
mos rezoliucijos turi būti Įneš
tos ir priimtos ir pasiųstos sa
vo distrikto kongresmanam ir 
senatoriams.( Prižiūrėti reikia, 
kad tą darytų kalbinės ir 

ir'amerikinės organizacijos ir 
tai jau, lnU°s. Šitas darbas turi ap- 

I eiti kiekvieną sąžiningą dar-

UŽSIMUŠĖ DVI 
MERGAITĖS

• CORNING, N. Y. — Bė
gančios rogutės pakliuvo po 
automobilium ir ant vietos 
užmušė Martha Durą, 12 
metų ir Thelmą Davis, 10 
metų.

Aną dieną vienas lietuviš
kas laikraštis pašiepiančiai 
aiškina apie Lietuvos jauni
mo kultūringumą. Sako, 
surengiama kur nors vie
nam kaime vaidinimas ir 
pagarsinama, kad apielin-

Bankietas su Programų
Rengia

AIDO CHORO KLIUKAS

Nedčlioj, 4 Dieną Kovo, 1934
29 ENDICOTT STREET

Durys Atsidarys kaip 4:30 P. M. 
Vakarienė Prasidės kaip 5:30 P. M.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
Kviečiame visus Aido Choro rėmėjus 
atsilankyt ir praleist linksmai laikę.

Komisija.

Kiek pirmiau, kada nu
mirdavo kur Lietuvoje kai
mietis, , o jeigu dar pasitu
rintis, tai parveždavo kuni
gą; pastarasis pašventinda
vo numirėlį ir paskiaus pa
sakydavo graudingą pamok
slą. Dabar, kuomet siaučia 
belitė gadynė, tai tūli kai
miečiai patys pasako prie 
numirėlio prakalbėles. Ir, 
apart ko kito, jie palaimi
na sekančiai palaidojamo 
“dūšią”; “Ilsėkis ramiai, 
šventoji dūšele juodojoj že
melėj, nes jau daugiau tau 
nedrums ramybės joki sko- 
linmkai, antstoliai, viršai
čiai, policija ir kiti blogos 
valios valdininkai.”

Veismuniškis.

Brooklyn, N. Y.—Po nu
meriu 169 Carrol St. kilo 
name gaisras. Žuvo moti
na ir trys sūnūs. Ketvirtas 

bet tapo išgelbėtas 
Motina buvo

Burlington, N. J.—Koja* 
paslydo, geležinės paipos 
užriedėjo, parmušė ir užmu
šė darbininką Robert Bro
adbent, 18 metų amžiaus 
jaunuolį. , Nelaimė įvyko 
liejykloje. V

i

NUTEISĖ PAKORIMU
Los Angeles, Calif./— 

 

Džiurė nuteisė pakoi/mui 
Brooks ir Tanner z pavo
gimą tufo Henry Bodkin 
gruodžio 16 d. pereitais me
tais. Tai pirmas nuteisi
mas pagal naują įstatymą 
prieš žmogvagystę.

Cia

8701

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
* (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
... arti Central Skvero, 

' 4 CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

TIKRAS BIČIŲ MEDUS 
Didelis Vežimas, Kaip Kal
nas Atėjo “Laisvei” Medaus

Tuojau įsigykite ir valgyki
me medų. Jau nekartą esate 
įkaitę Dr. Kaškiaučiaus pata- 
imus naudoti medy vietoje 
vikraus. Dabar turite progą 
įer “Laisvę” įsigyti

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos: 

kvorta 75c ir galionas $2.50 į

Tuojaus kreipkitės Į “Rais
es” ofisą ir gausite medaus 

tiek, kiek tik norėsite.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gfupių ir pavienių, 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krająvus 
s. u d a r a u su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

512

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
. arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
. Ofiso valandos nuo 1

nuo 6
Subatornis

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus ata'tinka- 
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

Phone, Evergreen 7-4785
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Ignition Specialist

I
 Nepasivėluok užsimokėti 1934 n» 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”

1934 M. “PRIEKALAS” toliai 
rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros 'kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucines darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie

tuvių komunistinėj literatūroj.

;! Dailiosios literatūros srity;
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 

! 'apysakas, vaizdelius, lietuvių see- 
jios aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kręips domės Į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio valsr 
tybėse mėtams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 eėmų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”; 

redakcijos adresu: ;
Moskva. NikolskajajN. 7. Izd-vę; 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.l

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per;

“Laisvę”

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS 
t

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.



•eštas Puslapis šeštadienis, Kovo 3, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
i banditai sužeidė jį, nuo ko jis 
! greitai mirė. Jie įsilaužė- į 
I vaistinę, pasigriebė apie $130 
i ir pabėgo. Šio krizio metu-vis

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

0 . j. , vi r • v I daugiau atsitinka visokių pik- Socialistams Vadams ten Vl-jtadarysčių. O tai vis kapita- 
Įlistinės sistemos išdavas.

vo davę viešus darbus. Dar
bininkų organizacijos privalo 
išrinkti* savo delegatus* į šią 
konferenciją.

tas veikalas (muzika E. Sieg- 
meisterio)—“The'Strange Fu
neral in Braddock” (Keistos 
Laidotuvės Braddocke).

Prie to bus chorų dainų ir 
kt. niuzikos. '

Įžanga tiktai 25 ir 50c. as
meniui. 'Prasidės 8:30 v.w

Visi kviečiami dalyvauti.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr.. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

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

si Darbininkų Priešai Matykite Veikalą “They Shall 
Not Die”™Puikus!

Great Necke Prakalbos

.Ponia Emma Goldman, ku
ri savo laiku buvo ištremta iš 
Jungtinių Valstijų į Sovietų 
Sąjungą, bet ten, kaipo anar
chiste, išstojo prieš Sovietus ir 
dabar yra atsibaladojusi 
Jungtines Valstijas, 
kalba buržujams ir 
darbininkų priešams, 
tama, prieš Sovietų
Newarke Essex apskričio sot 
cialistai rengia prakalbas po
niai Emma • Goldman. Visi 
darbininkų priešai socialistų 
vadams susigadina prieš dar
bininkus.

Dar Suspėjo Areštuoti

Į 
Dabar ji 

kitiems 
Supran- 

Są jungą.

Areštuotas-'italas Guiseppe 
DiMarco, kuris jau buvo pa
sirengęs ketvirtadienį išva
žiuoti į Italiją. Tą'pat dieną 
jis areštuotas. Jį kaltina, kad 
jis nušovęs buvusią šokikę He
len Nugent arba kaip ji vadi
nosi—Snuchi. Sako, kad Di- 
Marco prisipažino, kad jis ją 
nušovė.

Poilsio ir Žaidimo Vieta

Royale Teatre, 45th Street, 
New Yorke, perstatoma veika
las “They Shall Not Die” (“Ji6 
Neturi Mirti”). Veikalo auto
rius yra John Wexley.

Veikalas puikiai drąmati- 
zuoja garsią Scottsboro negrų 
jaunuolių bylą.

Svarbiausi Scottsboro bylos 
įvykiai atvaizdinama. Veikalas

■ puikioj dokumentalėj formoj su- 
taisytas. Nors vietoj Scott^bo-

■ ro minima Scottsville, bet ka
dangi veikalas paremtas faktais

i iš tos garsios bylos, tuojau
Viešų darbų darbininkai ‘ kiekvienam aišku apie ką daly- 

New Yorke prie Canal St. dir-1 kas eina.
ba prie pagaminimo didelio; Tai yra puiki sutrauka visos 
poilsio ir žaidinio pleiso. Ta I Scottsboro bylos.

! vieta bus ilga, užimanti septy-Į Lošėjai gerai pasirodė. Visi j išsimokėti. 
Alių-blokų ilgį. Planuojama veikalo charakteriai atrodo tik 
! padaryti du maudymosi prū- rh
Idai ir keletas kitų įrengimų. Į Gordon, 
Bet klausimas ar bus tas baig- v

Ita, nes daugelis ponų stoja už gmith, Ralph Theodore, Hale

Neck, N. Y. įvyksta la- 
svarbios prakalbos; ren- 
Liet, Darb. Susivjeniji- 

24 kuopa. Įdomiais

Great 
bai 
gia 
mo
sveikatos klausimais kalbės 
Dr. J. J. Kaškiaučius, iš 
Newark, N. J., ir J. Siurba 
“Tiesos” redaktorius. Pra
kalbos įvyks nedėlioję, 4-tą 
vai. po pietų; 4,’tą dieną 
kovo, Z. Straukaus svetainė-

Road,

Bedarbės ir Vargo Aukos
Moteris I. Holden, 45 metų 

amžiaus, 225 E. 79th St., nusi
nuodijo gazais. Ji paliko raš
telį, kad toliau negali gyventi 
esamame varge.

Kita moteris—Anna Har
mon, 54 metų amžiaus, gyve- j pavarytą darbininkų 
nūs 436 W. 47th St., išpuolė Į darbo, 
iš penkto augšto ir užsimušė. ' 
Tai vis kapitalistinio surėdimo i 
ir targo aukos.

Ir Policmanams Bus Riestai isakymu valdžia
viešu darbi

Virš 100 policijos viršinin-1 suteikę. 
kų, kurie sėdi policijos stotyse i deda organ 
prie 'telefonų, bus pavaryti iš i Tarybas, 
darbo. Jie į metus laiko gau
davo po $3,000, o dabar jų vie
ton bus padėtos merginos, ku- 

’ rioms į metus mokės po $1,- 
200. Taigi dalis storkaklių ne
teks darbo.

Pati Liudija prieš Vyrą

LDS 13-tos KUOPOS 
NARIAMS

šį pirmadienį, kovo (March) 
5 d., įvyks LDS 13-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas Kybu- 
rio svetainėje, 950 Jamaica i 
Avė., 8-tą vai. vakare.

Lauksime, visų narių atsilan
kant.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
Veikalo Perstatymas ir Šokiai

Mario Rapisardo kuopa Int. 
Workers Order rengia šokius 
su perstatymu šeštadienį, 3 d. 
kovo, 8, vai. vakare, “Laisvės”

Įžanga 25c. Visi

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.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

Antradieniais uždaryta
Tel. Rupublic 9-5964

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105Kaš- svetainėje.

'darbininkai kviečiami atsilan
kyti šiame parengime ir pra
leisti smagiai laiką. Taip pat 
savo atsilankymu paremsite 
šią svarbią organizaciją.

"■ŠŪŠnŪNKIMAi“

Dr. BLADAS K. VENCIUS VAI'A9-?2Sryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) Penkta^nia^’Lllaryta

499 GRAND ST. s<aK«, F:07™“Namų, Republic 9-3040

je, 139 Steamboat 
Great Neck, N. Y. 
Šiose prakalbose Dr.

kiaučius aiškins apie sveikatą
ir duos patarimus kaip užsi
laikyti vyrams, moterims ir 
vaikams, kad būti sveikais. 
Darbininkai, kęsdami trūku
mus, privatiniai negali gauti 
iš daktarų pagelbos, jie negali 

Todėl Dr. Kaš
kiaučius darbininkams veltui 
duos naudingų patarimų kaip 
saugotis ligų ir kaip apsirgus 
pačiam gydytis.

Galėsite duot ir klausimus 
nuo Norcross, Hugh Rennie ir Wil- daktarui J. J. Kaškiaučiui apie 

savo ar savo kūdikių sveikatą, 
darbininkas gali I Taipgi galėsite prisirašyti į šią 

• i • __ i________ ' nrtrn ni v a o vi q Pjic i v droiKrao

Lošime dalyvauja v Ruth 
Claude Rains, Linda 

Watkins, Helen Westley, Ben

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas atsi

bus 5 d. kovo, 8 vai. vakare, Laisvės 
raštinėje. Visi draugai ateikite ir 
naujų draugų atsiveskite.

• A. Baltaitis.
(52-53)

PARDAVIMAI

Apgaudinėja Bedarbius
son.

Kiekvienas < 
daug pasimokinti matydamas 
veikalą “Jie Neturi Mirti.”.

bins darbininkus iš 
., kuriuos jiems bu-

Darbininkai pra-i

Visi j Demonstraciją!
Pasaulio darbininkų protes-1

izuotis į Bedarbių ;tai ir Sovietų Sąjunga išgelbė-. 
Nedėlioję, Irving lj0 trjs kovotojus Dimitrova, 
inėje įvyksta tuom |pOpOVą ir Taniev^ iš Vokicti- 

kurio- jos fašistų nagų. Bet dar fa- 
virš 100,000

šią
I organizaciją. Bus -ir draugas 
J. Siurba, kuris kalbės apie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą ir svarbą darbininkiškos 
savyšalpos.

Tad nepamirškite 4 d. ko- 
Ivo, 4-tą vai. po pietų. įžanga 
visiems dykai.

Renginio Komisija. *

Piano Lekcijas
DUODA

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

A. N.Valinčiute
Apart. 2992 Unipn Ave.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda . grosernė ir delikatese- 

nų krautuvė. Lietuviais apgyvento
je vietoje, pardąvimo priežastis, sa
vininkų nesveikata. Kaina labai že
ma, zkreipkitės greit šiuo antrašu: 
23 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(53:55)

BROOKLYNJNlT
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)
< 4 •? . o , <

S' e red o mis
7 vai. vakare

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Plaza svetai 
klausimu kdnferencija, 
je bus išdirbta planai kovai už §istai kankina 
bedarbių reikalus. Bet lies- darbininkų ir darbininkių ir 
naudžia ir išnaudotojai. New jų tarpe Vokietijos Komunis- 
Yorke susiorganizavo buržu- tų 
azinįų laikraščių moterų kliu- Thaelmanną. New Yorko.‘dar
bas, kurio n 
suradimu bedarbiams darbų.1 
Suprantama

Darbininką Muzikališkos 
Sąjungos Gražus Vakaras

arės neva rūpinasi

Kunigo duktė, 19 metui gra-j . 
žuolė Norma, pati Morton daugiau, kai 
Milleno, liudija prieš savo vy- apgavimas.

tai yra niekas 
p tik darbininkų

vadą draugą

rą, jo brolį ir dar trbčią asme
nį. Jie yra kaltinami nužudy
me keturių asmenų. Jo pati, 
gražuolė, sako, kad ji myli 
savo vyrą, bet vis tiek teisin
gai liūdys prieš jį.

Trumjos Žinutės

Sudegė Darbininko Šeimyna

C. Bollati 
tik po $10,0 
tas. Jis gyvena 
St., Maspeth* 
jis norėjo p.

Kada bedarbis darbininkas 
Angelo G.alazzi. kuris dabar 
dirbo prie sniego kasimo, par
ėjo namo, tai atrado tik gais
ravietę. Jis, jo žmona ir ketu
ri vaikai gyveno ant pėnkto 
augšto, 169 Carroll Št., Brook- 
lyne. Sužegė jo žmona Rose 
31 metų amžiaus ir trys vai
kai. Vienas berniukas, 13-kos 
metų, ištruko iš liepsnos.

Du Banditai Nužudė Sargą
Du banditai-užpuolė vaisti

nę, 7924—3rd Avė., Brookly- 
ne, bet tuom kartu ten pasisu
ko naktinis sargas Thomas 
Chrystie, 55 metų amžiaus 
žmogų. Sargas nenorėjo leis
ti jiems apvogti vaistinę, tada

Lawrence
DENNIS

REIKALAVIMAISekmadienį J,kovo , 4 . d.), 
Civic Repertory teatre (14-ta 
gatvė ir 6-tos Avė. kampas, 
New Yorke), Darbininkų Mu- 
zikalinė Sąjunga ruošia labai 
įdomų ir turtinga programa 
vakai’ą. Pirmu sykiu jbus su
vaidinta Miko Goldo parašy-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite! c 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

, REIKALINGA
Reikalingas darbininkas ant 

(farmos), bus duodama valgis, 
barys ir $5.00 Į mėnesį dabar, 
saros laiku mokėsime daugiau,
informacijų kreipkitės šiuo antrašu: 
M. Bubencik, Richfield Springs, N. 
Y., R. D. No. 5.

bininkai ruošia masinę demon
straciją prie Vokietijos fašistų 
konsulato. Demonstracija bus 
šeštadienį, 3 d. kovo, 1:30 
vai. po pietų, 17 Battery PL, 
New Yorke- Visi darbininkai 
dalyvaukite' masiniai', ir pa
reikškite protestą prieš Vokie- 

jr tijos fašistus, reikalaukite ma
siniai ir pareikškite protestą 
prieš Vokietijos fašistus, rei-

;/ra areštuotas
)0 kaucijos paleis-

66tU kalaukime paliuosuoti draugą 
Thaelmanną ir kitus politinius 
kalinius.

e. <* i I- adegti

5.8-33 
Jį kaltina, ka 

i namą.

ūkės 
kam- 
o va-

Del

RADIO-Š1ANDIEN

(52-54)

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kiaujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

N*ew 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 MEdaliion 3-J 328

Šiandien ateiki- 
te delei savo svei-

1 katos ištyrimo, o
* jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

jOs-' I Odos Nušašėji- r mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar- 
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervu 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

WEAF—660 Kc.
6:00 P. M.—Cugat’s Orchestra 
6:30—Himbers’ Orchestra \
6:45—One Nigth Stand, with 

Pic and Pat
7:4i5—Martha Mears, soloist 
8:00—George Olsen’s Orch.
8:30—Siberian Singers-
9:00—Dramatic sketch
9:15—‘Bird of Paradise’

10:30—Robert Ripley
11:00—Madriguera’s Orch.
11:30—‘One Man’s Family’

WJZ—760 Kc.
6:00 P. M.—Al Pearce’s Gang 
6:45—Flying, Al Williams 
7:00—John Herrick, songs 
7:15—Sketch, ‘Don Quixote;’ 
7:30—F. O. B. Detroit
8:C0—Art in America
8:15—Cavalier quartet f 
8:30—Sous Les PqAts dęf Paris 
9:00—Arlene Jackson with
9:15—Harold Stern’s Otah.
9:£:0-+-Ed(lie Duchin’s Qrch.< • • 

10:30—.Rational, Bam Dance • . ( 
11:30—Paul Whiteman’s Orch.

WOR—710 Kc.
6:00 P. M.—Uncle Don , 
6:45—Story; the Reisers 
7:00—Sports, Stan Lomax 
7:30—Dance orchestra 
8:30—Gabriel Heatter, news 
8:45—The Jazz Judge, comedy 
9:00—Sam Robbins’ Orch.
9:30—Marriage Bureau 
9:45—Eddie Lane’s (Trch.

10:15—John Kelvin, .tenor 
10:30—Organ recital 
11:00—Paul Tremaine’s Orch. 
11:30—Emil Coleman’s Orch.

WABC—860 Kc.
7:00 P. M.—Elder Michaux’s 

Congregation
7:30—Serenaders
7:45—Isham Jone’s Orch.
8:00—In Hollywood
8:45—Hillppt and Lambert . 
9:00—Philadelphia orch.

10:00—Byrd Antarctic Expedition 
10:45—Guy Lombardo’s Orch- 
11:15—Current Events; organ 
11:30—Script Actj Catherine

the Gfea|’

nuošimčių 
“oysterių,” 
metą. Pla-

Užlajoje

Sako, kad 
dabar yra d 
negu buvo pereitą 
ti^asi del šalto oro. 
Great South Bay, jų gaudyto
jai nusamdė daugiau 
ninku.

500 
augiau

darbi-

Penkių metų mergaitė Ame
lia Tschucha' 
St., apdegė
Mergaitė ap|degė parsivertus 
kerosino apšildomą pečių.

ks, 112-42—197th 
ir greitai mirė.

“Laisvės” Direktorią Atydai
S Pirmadienį

kisvės” direktorių mėnesinis 
susirinkimas.
valandą vakhre.
laiku, nes y-ra svarbu.

, J. Nalivaika, sekretorius.

, 5 d. kovo, įvyks

Pradžia 8-tą
Visi būkite

Kapitalizmas miršta! Ar Komunizmas 
pavaduos jį arba fašizmas bus 
Jb laikinu ramsčiu? Išgirskite 

N šiuos svarbius debatus
tarpe—

Paremkite “Daily Workerj”
Sekmadienį, 4 d. kovo, New 

Star Casino svetainėje, 107th 
St. ir Park Ave., New Yorke, 
7 vai. vakare,- įvyks raudono
sios spaudos bankiętas. Tai 
tms viena ^geriausių vaka
rienių. Čionai kalbės Komu
nistų Partijos vadai aiškinda
mi dabartinius darbininkų už
davinius. Dainuos sugabiau- 
si dainininkai ir jų tarpe So
vietų Sąjungos tenoras^Sergei 
Radamsky. Bus visokių žab
alų ; po vakarienei šokiams 
grieš šauni orkestrą. Vienu 
žodžiu, 'tai labai svarbus pa
rengimas. Bet šio parengimo 
tikslas dar svarbesnis—/Visas 
pelnas skiriamas “Daily Worjį- 
erio” naujo'preso išmokėjįęnui. 
Tikiėtas $1.00. Dalyvaukite 
visi!

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Nigh£ Tel. J uni per 5 -4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie* 

nam reikale. Kainos ženios. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.' 
Brooklyn, N. Y.

RĄDIO—SEKMADIENĮ
\ ‘ . • t

.Vadas . ,
Fašizmo Amerikoje
įžanga $1.10; 83c. ir 55c.

Parsiduoda, New Masses raštinėje
31 £. 27th St,, N. Y. C.; Workers Book 
Shop, 50 E. 13th St., N, Y. C. ir kituose 
centruose. . •

Rengia:
Pjress League

HATHAWĄY
Nario Kompartijos

Centro Komiteto

New Masses

. Ar Turite Delegatus?
Nedėlioję, 4 d. kovo, 1 vail. 

po pietų, Irving Plaza svetai
nėje, Irving Pl. ir 16th St., 
New Yorke,: įvyks konferenci
ja. šioje konferencijoje bus 
išdirbta planai kovai prieš 
Rooseveltę baflo sistemą, ko-. 
Vai už bedarbiams pašalpą ir 
darbininkų* klasės draudimą, 
kapitalistų ir valdžios lėšomis. 
Visi žinote, kad Rioosevelto 
burbulas panaikinti bedarbę 
jau truko, net tuos darbinių-, 
kus.meta laukan,'kuriems bu-

WEAF—660 Kc.
p. m.—Mario Chamlee, tenor
p. m.—Hawaii’s greetings to 

Princess Kawanana-1

WOR-710 Kc.

D R. Z IMS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th (kve. ir Irving Place

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

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

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

3:30
6:15

President 
koa.

8:00 p. m.—Eddie Cantor and
Rubinoff’s Orchestra

10:30 p. m.—Shilkret’s Orchestra;
Walt Disney, guest

11:30 p. m.—-Mineapolis Symphony 
Orchestra '

WJZ
f.

p.
p-

m.—The Radio Forum 
m.—Michael Bartlet, tenor;

BROOKLYN, N. Y.

m.—The Milban String

m.—Concert; Willard

Telephone, ‘EVergreen 8-9770 Telephone Stagg 2-7057

J. GARŠVA

760 Kc.
12:15 p. m'.—Radio City concert
3:00 p. m.—Triblians, with Frances 

Langford / -
6:00 p m.—Concert; Tullio Serafin, 

guest conductor; Lily Pons
7:30 p. ‘m.—Joe. Penner, comedian;

Nelson’s Orghhestra <;
9:00 p. m.—tyill Rogers; the Re-

• velers; Ernil Coleman’s
Orchestra >

11:15 p. m.—Ennio Bolognimi, 
cellist : •

2:30
5:15

trio
7:00 p.

Trio
8:00 p.

Robinson
9:00 p. m.—Striidivarius Quarter;

Gerald Warburg conducting
110:00 p. m.—New York Opera

Association
WABC—860 Kc.

2:30 p. m.—Hollywood program;
Abe Lyman’s Orchestra

3:00 p. m.—New York Philharmonic 
-Symphony Orchestra

5:30 p. m.—Julia Sanderson and 
Frank Cimmit songs

8:30 p. fn.;—Fred Waring’s
• Orchestra

9:00 p. m.-—Erno Rapee’s Orchestra

įiii.y'gį

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynbms ir jyisivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

, Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenuę

BROOKLYN, N. Y.

7

BROOKLYN, N. Y

dienomis 
vakarais 
iki 1


