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Pirmas
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Taip šiandien svajoja daugu
ma Amerikos inteligentų. Lie
tuviški mūsų inteligentai neatsi
lieka. Gyvenimas suspaudė vi
sus. Daugeliui iš jų sunki na
šta užgulė. Bet jie kovot ne
moka, nenori, nesupranta. Tai 
jie dejuoja ir svajoja, staiga 
įsimyli į dausas, į erdves, į be
ribes ir kitokius nonsensus.

įsakymo nestreikūoti.
paiso grūmojimų
streiką laužyti.

Labai svarbu, kad šiame | mažai darbininkų sužeista.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

KRISLAI
Nelaiminga Meilė..Y
Tuščios Inteligento

Svajonės.
Pas/ Abudu Tiek Tėra.
Bendras Frontas su

Fašistais.
Rašo KOMUNISTAS

(A./ . -T* v .’>■ •

Sekamai dainuoja tūlas inte
ligentas vardu Dr. Luomonas 
Chičagos menševikii gazietoje:

“Aš be galo myliu svajoniij 
gyvenimą, laimės gyvenimą, 
vaizdų gyvenimą, meilės gyve
nimą, palocių kūrimo gyveni
mą augštai. ten plačioje erdvė
je, tolimose dausose, tolimoje 
beribėje. .. Tai yra tą gyveni
mą, kuris pilnas laimės, pilnas 
žingeidumo, pilnas svajonių, pil
nas viso ko, ko tik žmogaus sie
la trokšta... ”

Paskaitęs šitas inteligento 
“svajones”, supratlyvas darbi
ninkas palinguos galvą ir pasa
kys: “Daktare, nueik pas dak
tarą . . ” 6

Mūsų inteligentija, su labai 
mažomis išimtimis, negali pa- 
siliuosudti nuo buržuazinės ide
ologijos. Tos jos svajonės vi
suomet pasibaigia užgyrimu iš
naudojimo, priespaudos, šios 
kapitalistinės sistemos. Todėl 
ponas Luomonas norėtų pamy-i 
lėti ir “tikrą gyvenimą“, “kuris 
bando mane įkąsti” (ir, mato-< 
mai, yra gerai įkandęs, nes nė 
tos svajonės nebūtų kilę), bet 
negali, nepajėgia, 
Girdi, “i 
tavimas to įkyraus gyvenimo 
negalėjo ir negalės suprast!,' ir 
tos žmonių nelygybės visame 
kame sulyginti.”

Sutinkame, ponas L. nesu
pranta dabartinio realio gyve
nimo. Bet tą gyvenimą supran
ta klasiniai sąmoningas darbi
ninkas ir kovoja prieš jį. Inte
ligentas vaikštinėja pusalkanis 
ir sapnuoja apie beribes, o pro
letaras didvyriškai gina savo 
reikalus, savo gyvybę.
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SOVIETŲ MOTERYS PALIUOSUOTOS Iš 
PO NAIKINANČIO NAMU DARBO JUNGO
i MASKVA. — Kuomet ka
pitalistinėse šalyse milionai 
moterų kenčia alkį ir bedar
bę, tai Sovietų Sąjungos 
moterys yra laisvos ir visos, 
kurios gali ir nori dirbti, tu
ri darbus. Revoliucija su
teikė moterims visas progas 
tapti nepriklausomomis eko
nominiai ir pasiliuosuoti iš 
namų darbo jungo. Šian
dien Sovietų Sąjungoje yra 
^eptyni milionai moterų, 
Kurios yra įtrauktos sociali
stinės produkcijos proce-

san.
Taip pat darbninkų tėvy

nėje vykdomas Lenino obal- 
sis, kad “kiekviena tarnai
tė turi išmokt valdyti ša
lį.” Šiandien yra virš ke
turi šimtai tūkstančių mote
rų, kurios darbuojasi Sovie
tų valdžios aparate, visokio
se įstaigose. Yra apie šim
tas tūkstančių moterų tei
sėjų bei dirbančių teismo 
organų įstaigose. Yra dvi
dešimts tūkstančių moterų 
išradėjų.Eksplozija amunicijos fabrike;

I KETURI DARBININKAI UŽMUŠTA
DOVER, N. J.—Kovo 7 

dienos 2:15 valandą po pie
tų įvyko baisi eksplozija 
Hercules Powder kompani
jos amunicijos fabrike. Eks- 
plodavo tam kambaryje, ku
riame dinamitas dedamas į

nesupranta, kulkas. Trenksmas supur- 
mano menkas sampro- vjsa miestelį. Visoj apie- 

i Irvi’a iic orvvAnimn . .......linkėj namų langai išbyrė
jo.

Eksplozijoj užmušta ke
turi darbininkai. Šis Her
cules į Powder kompani
jos fabrikas yra vienas di
džiausių Amerikos amunici
jos fabrikų. Kadangi Roo- 
sevelto valdžia rengiasi 
prie naujo imperialistinio 
karo, tai amunicijos fabri
kai gavo nuo armijos užsa
kymų ir pradėjo gana smar
kiai dirbti.

Sovietų Sąjunga—darbininkų tėvynė—išgelbėjo iš 
Vokietijos fašizmo nasrų bulgarus komunistus:

Dimitrov, Popov ir Tanev.

AREŠTAI JR PROTESTAI SOCIALISTŲ MIESTE

Sako jis: 
’ gerai, ta 

Nes lygumoje

BRIDGEPORT, Conn. — 
Kovo 5 d. laike darbininkų 
demonstracijos socialistų 
miešto valdžios policija su
areštavo tris darbininkus. 
Paskui suareštavo šešis dar
bininkus už platinimą susi
rinkimo lapelių. Kovo 8 d. 
aarbininkai vėl rengė de- 
jnonstraciją protestui prieš

policijos terorą. Socialistų 
policija uždraudė demonst
raciją, bet darbininkai ne
paisė. Penki šimtai darbi
ninkų dalyvavo demonstra
cijoje.

Socialistų Partijos eiliniai 
nariai kelia balsą prieš savo 
vadą McLevy, miesto majo
rą. Jie renka parašus prieš 
socialistų valdžios žygius.

Leningrade baigė būda
vot! du galingus garlaivius 
“Murmansk” ir “Vtoraja 
Piatiletka”. Pirmasis yra 
8,500 tonų įtalpos, antras 
kiek mažesnis. “Murmansk” 
turi 1,800 arklių jėgą. Jie 
skiriami medžių perveži
mui.

20 Raudonos Armijos ko
votojų išvyko ant čiužių iš 
Chabarovsko į Sovietų Sa
chaliną. Jie mano atlikti 
1,500 kilometrų kelionę. •

ninku išmoktų šaudyti, ne
padarydami nei vienos klai
dos.

Vasario 19 dieną Sovietų 
Sąjungoje pagaminta 255,- 
500 tonų anglies, 26,300 to
nų čiguno ir 25,000 tonų 
plieno. Tai vienos dienos 
produkcija. Kasdien Sovie
tų Sąjungos gaminimas pa
auga.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o .šlaimes.^ 
Pasaulį!

KUBOS VALDŽIA PRISPIRTA PRIE SIE
NOS, VISUOTINAS STREIKAS AUGA, 
DARBININKAI BEND. FRONTO KOVOJ
HAVANA, Kuba.—Kovo 

8 d. išėjo į streiką telefo
nų ir radio darbininkai. Tai 
smūgis valdžiai. Visam 
krašte plečiasi visuotinas 
darbininkų streikas prieš 
valdžios užpuolimus. Dar
bininkai nepaiso valdžios; desperacijoj. Paleido armi-

Ne-!ją streikus malšinti. Dar- 
spėka bininkų demonstracijas ka

reiviai ginklais išvaiko. Ne-

streike sudaromas bendras 
frontas visų darbininkų. Es
ančios nutarę prie streiko 
prisidėti ir reformistinės 
darbo unijos. Streiką pra
dėjo revoliucinės unijos.

Mendieto valdžia randasi

FAŠISTAI MELUOJA APIE POLITINIŲ KALI 
NIŲ SKAIČIŲ HITLERIO VOKIETIJOJE

BERLYNAS. —- Hitle-■kalinių. Ištikrųjų, gi šian- 
lerio valdžios slaptosios po- dien Vokietijoj yra apie 80,- 
licijos galva pareiškė laik pOO politinių kalinių. Poli- 

w. , , v. ,. w Icijos galva Diels pareiškė, rasciams, kad šiandien Vo- , , , .. . .. ; .. kad beveik visi politiniai ka-
kietuos koncentracijos sto- ,iniai yfa komunistai. So. 
vykiose yra 9,000 politinių cialistų buvę keletas, bet 

O kiek j'ų yra ka- beveik visai esą paliuosuoti.
Diels bėdavojo, kad sun-

'cijos galva Diels pareiškė, 
kad beveik visi politiniai ka-' 
liniai yra komunistai. So-

kaliniu.v 
Įėjime, 
keliomdienos atgal pati Hit- kiausia esą su komunistinė- 
lerio valdžia buvo paskel- mis moterimis. Jos pasiro- 
bus, kad visoj Vokietijoj— dė kovingesnės net už vy- 
koncentracijos stovyklose ir j rus ir jas, girdi, “pataisyti 
kalėjimuose—yra tik 8,000 j negalima.”

nepasakė. Na, o

ĮVAIRIOS ŽINIOS : Slapta Japonijos ir Chi
nijos Sutartis

Pagalinus, gerai išsisvajojęs, 
ponas L. sako, kad kapitaliz
mas turi pasiliktu 
“Bet gal tas 
visa nelygybė.
negalėtų sriuventi tas poetų ro
mantiškas upelis...”
Ir štai, jeigu darbininkai pa

bandytų šitą “nelygybę“ nušluo
ti nuo žemės paviršiaus, tai to
kie inteligentai, kaip p. L; apsi
vilktų juodais marškiniais ir 
sektų paskui Mussolinį arba 
Hitlerį, kad išgelbėti tą “poetų 
romantišką upelį”. Tas upelis 
virstų upeliu darbininkų ašay 
rų ir kraujo. Taip atsitiko 
Vokietijoj, Lietuvoje, Austrijo
je.

Japonija Neatsilieka, 
Didins Savo Laivyną

Hitlerio Agentas Luther 
Protestuoja

Chabarovske baigiamas 
fabrikas, kuris apdirbs ži
balą.. Jis galės perdirbti 
200,000 tonų žibalo.

Iš Leningrado į Maskvą 
dvi grupės Raudonos Armi
jos kovotojų atliko į 13-ką 
dienų kelionę 1,000 kilomet
rų ilgio. Vienoje grupėje 
dalyvavo 70 kovotojų. Jie 
kelyje darė bandymus, ma
nevrus ir turėjo mitingus.

Madrid, Ispanija. — Kad 
užbėgus už akių generaliam 
streikui, Ispanijos valdžia 
darė ablavas ant darbinin
kų judėjimo vadų. Į vieną 
dieną suareštuota trys šim
tai kovotojų.

Providence, R. I. — Ne
toli nuo šio miesto kovo 9 
d. New Yorkan 
autobusas paslydo 
vertė. Nelaimėje 
nės užmušta ir 20

einantis 
ir apsi- 

du žmo- 
sužėista.

Charkovo traktorių ga
minimo fabrikas 22 dieną 
vasario jau pagamino 165 

Tai pralenktas

TOKYO. — Japonijos 
l valdžios spauda pradėjo 
agitaciją už padidinimą ka
rinio laivyno. Jungtinių 

(Valstijų kongreso planai 
į del 102 naujų laivų buda-|

Prūseikft I pabėdavojo, kad j03™? Paaksti^ J«Ponij°s| 
“Naujienų” jubilėjinio numerio 'imperialistus didintu savo; 
dvidešimt keturiuose puslapiu©- karines spėkas ant jūrų, 
se jis nė su žiburiu nesurado ’1 >.....w

socializmo. Nerado, todėl, kad “Triuškinimas bolševizmo ir 
ne vietoj jieškojo. Pas Grigai- bendras frontas su M. Woll yra 
tį socializmas senai išgaravo, 'ruošimas kelio fašizmui.” Tas I

' tiesa. Bet tai kodėl jūs prakei
kėte komunistus, kurie aktyviai 
pasipriešino tam bendram fron
tui, tam ruošimui kelio fašiz
mui?

WASHINGTON. — Hit
lerio valdžios ambasadorius 
ponas Luther įteikė protes- traktorius, 
tą Roosevelto valdžiai prieš Į planas, nes jo dieninė pro- 
masinį susirinkimą, kuris į dukcija yra nuskirta 150 
įvyko New Yorke kovo 7. 
Susirinkimaš buvo sušauk
tas protestui prieš persekio
jimą žydų Vokietijoj. Da
lyvavo apie 20,000 žmonių. 
Hitlerio agentai nekenčia 
masinių protestų prieš fa
šistinį terorą Vokietijoje.

Toronto Darbininkų 
Demonstracija

traktorių į dieną.

Bet ne geriau dalykai stovi 
paties Prūseikos pastogėje. O 
kiek jo gazietoj beliko komuniz
mo? Nė su žiburiu nerastum. 
Senai išgaravo. Prūseika tik 
atsimena komunizmą Jada, kada 
užsimano jį išniekinti, išdergti. Ir čia, matote, žodžiai skiria

si nuo darbų. Darbais už ben
drą frontą su Wollu ir už ruo
šimą kelio fašizmui, o prieš ko
munistus, bet žodžiais 
prieš tą bendrą frontą.

Ar geresnis Prūseikos 
ras frontas su Brooklyno
viškais fašistais prieš komunis-

Savaitė atgal Prūseika “Klam
pynėje“ išniekino, chuliganais 
išvadino komunistus ir dešimts 
tūkstančių revoliucinių darbi
ninkų, kurie Madison Square 
Garden susirinkime užprotesta
vo prieš pasikvietimą Mathew 
Woll ir LaGuardiją. Bet pas
kutiniam numeryje jau sakomus?

neva

bend- 
lietu-

Darbiečiy Partija Laimėjo 
Londono Miesto Tarybos 
Rinkimus

Jaroslavlio mieste greta 
jau esančio trokų gaminimo 
fabriko pradėjo būdavoti ki
tą. Šis naujas fabrikas į 
metus'laiko padarys 25,000 
trokų po 5 tonus pajėgų. Jo 
išbūdavo j imui paskirta 370,- 
000,000 rublių. Fabrike 
dirbs 35,000 darbininkų. Jis 

įbus paleistas darban 1936 
metais.

TORONTO, Kanada. — 
Kovo 6 d. čionai buvo su
rengta didelė masinė de
monstracija protestui prieš 
suareštavimą ir teisimą Ka
nados Darbininkų Apsigy
nimo sekretoriaus A. E. 
Smitho. Keturi tūkstančiai 
darbininkų dalyvavo de
monstracijoj. Buvo bandy
ta mafšuoti prie miesto ro
tušes, bet ginkluota policija 
nepraleido.

Linz, Austrija. — Šiame 
mieste vokiečiai nazės buvo 
sudarę suokalbį del sukili
mo. Dollfusso valdžia su
areštavo 50 nazių vadų.

Havana, Kuba. — Roose- 
velto valdžia yra atsiuntus 
Kubon amerikoną Moore 
perorganizuoti Havanos 
miesto policiją, idant jinai 
sėkmingiau galėtų laužyti 
streikus.

LONDONAS. — Įvyko 
miesto tarybos rinkimai. 
Pasirodo, kad darbiečiai ri
nkimus pilnai laimėjo ir ga
vo daugumą vietų taryboj. 
Sudėtis tarybos bus tokia: 
61 darbietiš ir 37 reformis- 
tai.

Leningrade karo mokyklą 
baigė šimtai inžinierių ir 
specialistų dėl 'Raudonojo 
Laivyno ir Raudonosios Ar
mijos. Sovietų Sąjungoje 
šiais metais darbininkai 
mokinasi * gerai šaudyti, 
taip kaip Vorošilovas. . Sie
kiama, kad 500,000 darbi-

Suėmė 200 Kriminalistų

Wilkesboro, N. C. — W. 
W. Tilley, 60 metų amžiaus 
ir kiti keturi šeimynos na
riai kaltinami nužudyme 18 
metų podukros.

4

MEXICO CITY, Meksi
ka.—Kovo 8 dienos naktį 
miesto policija darė ąblavas 
ant kriminalistų. Suėmė 
du šimtu visokių poežminio 
pasaulio gyventojų.

> .. i
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Birmingham, Ala. — Na- 
cionalės Gvardijos trys 
kompanijos kareivių pasiųs
ta laužymui mainierių 
streiko Birminghamo apie- 
linkėje.

SHANGHAI. — Tapo pa
skelbta slapta sutartis tarp 
imperialistinės Japonijos ir 
Nankingo valdžios. Ta su
tartis buvus padaryta per
nai. Nankingo valdžia su
tiko pripažinti Manchukuo 
(Mandžuriją), o Japonija 
prižadėjo padėti Chang Kai- 
shekui nuslopinti Chinijos 
darbininkų ir valstiečių ju- , 
dėjimą. Tos sutarties buvo 
prisilaikoma, nes per visus 
šiuos metus Nankingo val
džia nedarė jokių žygių 
prieš Japonijos plėšikiškus 
žygius Chinijoje.

{Daugiau žinių 5 pusi)

12 Federacijos Lokalu 
Už Bedarbiu Apdraudą

NEW YORK. — Darbi
ninkų Bedarbės ir Socialės 
Apdraudos Bilius (H. R. 
7598) gauna daugiau prita
rimo ir paramos. Štai gau
tas pranešimas, kad mieste
lio Virden, Ill., taryba už- 
gyrė bilių, taip pat Baroga 
pavieto taryba, Mich. vals
tijoj. Vėl dvylika lokalų 
Amerikos Darbo Federaci
jos užgyrė tą bilių. Orga
nizuoti' darbininkai pamato, 
kad reikia susivienyti ir bus 
galima laimėti bedarbių ap- 
draudą.
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Komedijantai
Pereitą trečiadienį, Madison Sq. Gair- 

dene, New Yorke, Amerikos Žydų ■Kon
gresas’ (tokiu vardu žydai palaiko savo 
organizaciją) suruošė mąsinį fašizmo 
teismą. Liudininkų tarpe' dalyvavo ku
nigų, rabinų . ir politikierių, tokių, kaip 
A. E. Shiith, La Guardia, Seabury, pro
fesorius Moley (buvęs Roosevelto kabine
te—valstybės sekretoriaus padėjėju) ir 
kt. Atstovauta ir “darbininkai”. Pasta
rųjų atstovai buvo atviras fašistas (tik
tai amerikonas fašistas, o ne vokietys) 
Matthew Woll, na, žinoma, ir žydų social- 
fašistū dienraščio “Forward” redakto
rius, Abraham Cahn.

Tai buvo viena didelė komedija, dau
giau niekas. Kalbėtojai, smerkusieji Vo
kietijos nazius ir šaukusieji boikotuoti 
Vokietijos gaminius, nei žodelio nepasa
kė prieš Amerikoje keliantį galvą fašiz
mą. -.- Didžiuma jų puolė Hitlerį asmeni
niai, išvadindami barbaru, bepročiu, ma
žaraščiu iv kt. būdvardžiais, bet nei vie
nas nepaėmė esminiai fašizmo, kaipo to
kio. Pav. prof. Moley pareiškė: “Aš ne
apkenčiu hitlerizmo, kadangi jis mano 
šalies neprietelius.” Vadinasi, jei hitle- 
rizmas būtų draugiškas jo šaliai, tai ir 
viskas būtų gerai. Visi šaukė ginti žy
dus ir katalikus, persekiojamus1 Vokieti- . 
joje, bet nei vienas neprišiipine reikalo

* ginti tuos, kurie sukišti į ^įėjimus, tuoš, 
kurie pasiryžusiai kovoja prieš fašizmą 
—koniunistus—kurie yra žudomi, ku
rie yra persekiojanti ir kurie, beje, vie
natine partija ištikimai it energingai ko-

» vojanti prieš fašizmą.
La Guardia “smerkė” nazius, bet pa

ties La Guardi jos, kaipo New Yorko mie- 
. sto ftiajoro, policija andai daužė darbi

ninkams galvas, drįsusioms demonstruo
ti prieš Austrijos fašistinį kosulatą. 
Woll smerkė hitleriečius, bet tas pats 
Woll dirba ranka rankoje su Amerikos 
fašistais prieš revoliucinius darbininkus!

Šitos komedijos yra daromos tikslu, 
kad nutraukus Amerikos darbininkų do
mesį nuo tikros kovos prieš fašizmą. 
Laikinai jiems tas gali pavykti, bet anks
čiau ar vėliau Amerikos darbininkai tuos 
paukščius pažins ir atatinkamai įvertins.

. mas save virš vipų kitų-
Deja, pribuvęs šiuo kartu, su šeima, 

nusigyvenęs medžiaginiai, patyrė ką ki
tą. Be to, žmogus jau pabuvęs, sveika
ta netarnauja taip. Iš karto didžiavosi, 
būk dainuosiąs ir šian ir ten, tarpe ame
rikiečių ir tuo galėsiąs susikuopti pinigų. 
Bet dalykai nėjo, kaip jis norėjo. Todėl, 
gyvendamas čia pat Brooklyne, “žvaigž
dė” turėjo panešti, nemažai skurdo ir 
šiurkštumų. Jeigu suruoštam savo nau
dai koncerte ir vakarienėje uždirbo kelis 
dolerius, tai tik dėka tam, kad pats iš- 
anksto ėjo per žmones ir nusilenkdamas 
prašė pirkti tikietus, gelbėti jam.

Nors politiniai jis buvo “bepartyviš- 
kas”, vis dėlto išdidumas jam neleido pa- 
kairėti, kaip daro kitų tautų žymūs ar
tistai. Žinoma, del . to mums buvo nei 
šilta nei šalta. ' •;

Jei Babravičius būtų turėjęs politinių 
smegenų, būtų prisitaikęs prie Sovietų 
tvarkos Maskvoje, tai šiandien jam ne
būtų reikėję nešti tas skurdas ir pasiže- 
minimas. Aišku, Babravičius keliais.nu
ėjo daugelis caristinio režimo išauklėtų, 
prisigėrusių buržuazinio raugo meninin
kų. Daugelis jų šiandien dėlto pirštus 
kremtasi.

Iš SLA Atskaitą
Pasak “Tėvynės”, šiemet SLA turįs 400 

narių daugiau, negu užpereitais (1932) 
metais. Bet kiek dabar SLA turi iš viso 
narių—nepasakoma. Lėšų fondo pinigų 
perėtais metais išleista biskelį mažiau, 
negu užpereitais, viso $46,645.12. Tačiaus 
vistiek neapsieita be deficito!

Jeigu tokios organizacijos, kaip SLA, 
centras negalėjo apsieiti be deficito lė
šų fonde, tai galima suprasti, kaip jis 
tuos narių’ centus leidžia!

Keista, kad SLA organas vis nieko,ne
sako apie tai, kiek SLA trotijo ant įvai
rių bonų ir morgičių. Atsimenam, nela
bai , šena-i “Amerikos Lietuvis” skelbė, 
kad nuostoliai siekią iki keletos šimtų 1 
tūkstančių dolerių. Betgi oficialis SLA 
organas tyli, tarsi burnoj vandens prisi
gėręs. '

Tylėjimo priežastis, veikiausiai, bus 
ta, kad dabar eina balsavimai SLA pild. 
tarybos. Viršininkai nori rinkimus 
mėti. Štai, kur ta paslaptis.

Mes iš savo pusės patariame SLA 
riamš darbininkams balsuoti už SLA
rių darbininkų statomų^ kandidatus į S- 
LA pild. tarybą, kuriais yra sekami as
menys :

J.’ GATAVECKAS į prezidento vietą.
V. ŠMULKŠTYS į' vice-prezidento 

vietą.
J. MILIAUSKAS į sekretoriaus vie

tą.
P. MAŽEIKA į iždininko vietą.
DR. J. VITKUS į daktaro kvotėjo vie-

lai-

na-
na-

J. Babravičius Išvažiavo
Tautininkų spauda džiaugiasi daini

ninkę Babravičiaus išvažiavimu į Lietu
vą. įkaitant linkėjimus “geros kelio
nės”*-taip ir matosi linkėjimas, kad jis 
daugiau nesugrįžtų. * . .

Babravičius, kaipo dainininkas, niekas 
negihc^,’ turį gabumų ir prkrilavinimo. 
Bet ^ą{p9 Jašįnųo, artėt tūlų jo artimų- 
bičiuįųTįš^ireijškimOy yrą didelis užsispy
rėlis- irvsavinaudis. Būdamas Ameriko
je, jis: jieškojo kažin kokių privilegijų, 
kurių betgi “šviesuomenė” nedhug jam 
tesuteikė., ‘ *

Aįy^kęs pirmu kartu į J. V., p. Babra
vičius turėjo nemažo pdšišekimo savo 
naudai rengtais koncertais ir, vėliau, 
dainuodamos Šaliapino gastroliuojančioj 
trupėj. Tai buvo gerbūvio laikai. Bab
ravičius, pasak jo draugų pasakojimo, 
tuomet ūžė ir nepaisė ateities, statyda-

B. ŽOLYNAS ir M. GIRDŽIUVIENĖ 
į iždo globėjus.

Kurių vardų .nebus ant balsavimo 
blankų, galima įrašyti.

Draugai Remia
“Laisvės” prašym'as mūsų draugų pa

dėti nupirkti automatinį mūsų spaustu- 
. vei presą surado gerą' drauguose atbal
sį. Iš visų pusių atęina nuo. skaitytojų 
po dolerį kitą aukų. ' ; ;

Tiesa, kol kas dar neturime surinku 
nei 7-tps dalies (arti $300) tos sumos, ku
rią turėsime už presą mokėti, bet vis tai 
parodymas nepaprasto iš draugų rėmėjų 
pusės prijautimo. • •

Pilnai tikimės, kad visi išgalį prisidė
ti su auka draugai, prisidės greit ir mes 
be didelio vargo galėsime pagerinti savo 
spaustuvę, o podraug, žinoma, sustiprinti 
ir mūsų dienraštį.

Redakcijos Atsakymai
PAREDN1UI, Hudson,!

—Dfrtugo ’ prishfstas 
Sąjungos laiškas del

sidėjusių tam tikrų aplinkybių 
vis nebuvo galima įtalpinti; 
tuoj pasirodys “Laisvėj”.

P. M—TYTEI, Toronto. — 
Minėto Kirtiklio antrašo netu-

Montevideo, Uruguajus. 
Išėjo į streiką pepkį tūks
tančiai universiteto studen-

rim, todėl negalime jį suteikti 
jums.

=^^■,„1,,, i.,, ", i;,:1,,   ,,, „.-„'ję
>• ■ i f ’ i ’ ' ; •; > . .

Pr&as Jau laisvėj
. u -L----- --------

si, jog tai'puvo draugas A.
J Saulėnafe, kuris aukavo do-

|lerį. Taipgi drg. V. Žukas 
pridavė vieną dolerį auką 
nuo J. Usonio iš Elizabeth,

šeštadienis, Kovo 10, 1934
tes"',,.’/ ■ ’ ■ -'r ■ 1 ■.! . r1!, ! ■' ras:

Lietuvių Koop. Spaudos ir laisves” 
Bendrovių Darbininkų Pareiškimas

presas 
Pakol

Pirmadienį, 12 d. kovo, 
jis jau spausdins. Pirmas 
darbas, kurį jis darys, tai 
bus Massachusetts Darbi
ninkiškų Organizacijų ren
giamo “Laisves” naudai 
pikniko, kuris įvyks liepos 
4-tą, tikietai. Pats 
kaštuoja $1950.00.
jis pradės dirbt, dar reikės 
pridėt arti $100.00. Pasta
tymas stulpų po grindimis, 
privedimas elektros ir pri- 
ruošimas vietos, ■ sudaro 
apie $100.00 iškaščių. Už jį 
dabar įmokėta yra $650.00. 
Ižde neturime nei grašio 
atliekamoj visi pinigai išsi
sėmė. Šį dalyką primena
me kaipo vieną iš svarbiau
sių dalykų, nuo ko priklau
so pačios “Laisvės” palai
kymas.

Įmatome, kad draugai 
gana tuo reikalu rimtai rū
pinasi. Aukų rinkimas ei
na plačiai, bet iki 15-tai 
mum reikia keletas šimtų 
dolerių. Todėl, draugai, ku
rie jau turite nors kiek su 
rinkę aukų, siųskite jas 
tuoj aus.

Skaitykime draugų laiš
kus :.

“ ‘Laisvės’ Adm.: Šiuomi 
prisiunčiu čekį vertės $21 
už prenumeratas $15.00 ir 
į preso fondą $6.00. Auko
tojų vardai: A.L.D.L.D. 20

Draugė Elzbieta Yumplo- 
tienė, . brooklyniečė, nusi
skundė sunkiai dirbanti ir 
nedaug uždirbanti, bet išti
sai patiesė dolerį preso iš
mokėjimui.

Draugė Elzbieta Žemai
tienė,' iš New York City, 
per draugą P. Šolomską, 
įdavė dolerį išmokėjimui 
preso.

Šiuo kartu įplaukė $24.50. 
Iš anksčiau turėjome $264 
ir 24c.
rime

Visų, dūkų jau tu- 
$288.74.

P. Buknys

“Tau-

Ekonominis krizis palietė; visus “Laisvės” skaity
tojus, todėl tas atsiliepė ir ant paties laikraščio. 
J.933 metais Liet. Koop. Spaudos ir “Laisvės” Bend
rovių darbininkai negavo už tris ir pusę savaičių 
algų. Krizis vis tebesitęsia. Skaitytojai, kurių di
džiuma yra darbininkai, ir labai daug, bedarbių eilė
se, neišgali į laiką atsinaujinti savo prenumeratų. 
Gi dienraštis turi eiti, nes jis šiuo tarpu yra kur kas 
reikalingesnis, negu kada nors buvo.

Kovo men. 6 dieną Liet. Koop. Spaudos ir “Lais
vės” Bendrovių direktorių atstovai dalyvavo mūsų 
susirinkime, kur jie pasiūlė tuojau atmokėti po vieną 
užsilikusią algą, o kitas dvi ir pusę algas prašė 
dovanoti dienraščiui. Darbininkai vienbalsiai sutiko 
su direktorių pasiūlymu, paaukodami kiekvienas už 
dvi ir pusę savaičių (1933 metų) užsilikusias algas 
Liet. Koop. Spaudos Bendrovei ir “Laisvės” Bendro
vei.

Podraug mes kreipiamės į visus lietuvius darbi
ninkus, dienraščio “Laisvės” skaitytojus, platintojus 
ir rėmėjus, ragindami dar glaudžiau sunert rankas ir 
darbuotis, kad mūsų dienraštį daugiau praplatinus, 
kad jį sustiprinus,nes komunistinis dienraštis šiandien 
yra nepavaduojamas ginklas darbininkų rankose jų 
kovoj prieš išnaudotojus, prieš karą ir fašizmą!

Spaustuvės, administracijos1 ir redakcijos darbinin
kai: P. Taras, J. Valatka, F. Pakalniškis, S. J. Bal
čiūnas, P. Baranauskas, V. Zablackas, A. Bimba. V. 
Bovinas, R. Mizara, J. Barkus, D. šolomskas, P. Buk
nys, A. Pakalniškiene.

“Vienybės” peckėlis
ras” -labai seilėjasi ant drg. !
Millerio. Mat, kada drg. Mill- 
eris kalbėjo Screntone, tai tam 
“kenukų perekupčikui” darėsi

i Streikuoja Danty Pramonės i Sudegė 2 mėn. Kūdikis
darbus ir darbininkų padėtį j __ “
“laisvoj” gimtinėje.

O dar labiau pyksta, tai ant . streiką šio miesto dirbtinų
i Vietinių progresyvių, kad pas-1 dantų mechanikai.
įtarieji, būk, nesamdo lietuvius 
graborius, atsitikime mirties,

> kur sako y- “čia mirė du bolše-
vikai ir juos aprūpino anglai.” ką.
Ak tu, šv. Jackau, koks tai pra
sižengimas prieš tautą! Bet ka-

kuopa—$2.00, Endwell Ba- da vienas tų graborių tuos Į 
kery-$1.00, H. žukienė - Pač.ius Pygvesyv.us skundė po- 

licijai, tai to pono supratimu 
$1.00, B. Kvetkauskas—aOc, ; įjyyo labai pagirtinas dalykas. 
Drg. —50c., F. Maldaikis—; Vienok progresyviai to nepa- 
25c., P. Mikalajūnas—25c.1, i miršta.
K. Vaicekauskienė-25c, M.
Sadonienė — 25c. Draugiš
kai, H. žukienė, Bingham- 

NT V n

pačius progresyvius skundė po- į 
licijai, tai to pono supratimu

NEW' YORK. — Išėjo i'
NORTH CREEK, N. Y.

Reika-i—Gaisre žuvo Snyderių kū- 
lauja algų pakėlimo. Strei-j dikis, 2 mėnesių amžiaus, 
kuoja apie 1,000 darbinin-1 Motina pavojingai apdegus, 

! bandant kūdikį išgelbėti.

Draugas Chas. Mockus, 
brooklynietis, atsilankė į 
“Laisvės” ofisą nedideliu 
savo asmenišku reikalu, ku
rį del jo atlikus, išėmė pen
kis dolerius ir paties preso 
išmokėjimui..

Draugas J. Gasiunas iš 
Pittsburgh, Pa., ;
$2.50 auką presui nuo
L.A. Pirmo Apskričio.

Prie to, abejotina, ar “Tau
ras” buvo blaivas, kada rašė 
tuos, neva, “nuotakius.” At
rodo, jog ant “kenuko” tupė
damas rašė, jeigu iš vieno, o 
mato du, nes sako: “čia mirė 
du bolševikai...”, gi tikreny
bėje, mirė tik vienas iš progre
syvių, tai drg. J. Buzas. _ _ 
tartina “Taurui 
pirmiau, negu ką nors rašyti.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Lake St., Newark, N. 3.

Telephone: Humboldt 2-7964

LYTINIAI JAUSMAI 
KANKINA

Aš moteris 48 metų amžiaus!
Pa- Turiu du vaiku, sveriu 148 sv.

išsipagirioti Labai nervuota ir suvargus vi-
sada jaučiuos. Buvau pas dak-i^ "eria"u“‘ųnka
tarą. Jis man nuėmė alvarz- . . no ,,

|kia organizmą, išsemia jėgas 
I ir nieko gero nelemią.

Kai dėl vyro, tai čia itiii 
keblus klausimas. Kitaip jo 
nebeatkreipsi ir jo nusistaty- 

Imo nebepakeisi. Kodėl jam 
i. o ne kitaip, 

tai niekas negalėtų išaiškinti. 
Tai jau jo tokie sumetimai, 
patraukimai. Ir tuščios būtų 
Jūsų pastangos savęspi jį at
gal patraukti.

Jus kankina lytiniai jaus
mai. Labai-natūralu, supran
tama. Kol kas, kad kiek su
raminus Jums lytinį slėgimą, 
galėtute vartoti bromo drus
kų:

“Triple bromides, gr. 15, 
tablets No. 100.” Imkite po 
vieną tabletėlę po valgio, iš- 
tarpinusi stikle vandens ir ęlar 
į tą patį stiklą ištarpindama 
po pusę šaukštelio sodės mil
telių (“baking soda”). Vadi
nas, imsite po tris tabletėlcs 
kas diena. Už savaitės-kitos 
galima sumažinti: imti po vie
ną po pietų ir po vakarienei. 
Da už kelių savaičių gal pa-* 
kaks imti tik po vieną po va
karienei, vis į vandenį, su so
de. šie vaistai nieko neken
kia, tik suramina nervų arzu- 
ma. .

Kai del tų guminių prietai- 
tų, tai tokių yra, didesnėse 
vaistinėse. Labai.jau išimti
nose aplinkybėse gal ir būtų 

priemonės

Tūlas laikas atgal, Scranto- dus ir sako, kad man nėra 
vais- jokios ligos, tik man permaža 

Bet kadangi j kraujo. Ir kitas dalykas— 
susideda mane kankina lytiniai jaus- 

'Mano vyras užsiėmęs su 
. Su manim 

neturi jokių susinešimų. Jau 
metai laiko, kaip jis su ma
nim turėjo ryšius. Ar vyrams 
yra geresnės moterys, kurios 

vyrais ?
i Aš negaliu suprasti, kodėl 
i mano vyras toki gyvenimą 
.pradėjo. Mes gyvenom per 10 
metų labai gražiai, bet po tam 

i jis pakrypo ir dabar visai ma- i lUI v & n?s nekenčia. Man daktarai ROnCertŲ Maršrutas , pataria, kad skirtis, ba, sako, 
aš galiu išdurnėti arba ga
liu gauti sukatas. Ar galėtų 
taip atsitikti su manim ? 
dažnai verkiu ir miegoti 
galiu. Man mislijas, kad 
venti nebeverta, bet myliu 
vo vaikus, tai mane suramina. 
Gal yra gyduolių, kur man 
nustabdytų tuos lytinius jaus
mus. Prašau atsakyti per 
laikraštį “Laisvę”, ba aš skai
tau kasdiena. Aš girdėjau 
nuo kitų moterų, kad yra tokie 
guminiai vyriški dalykai, kad

ne “peržiūrinėjo” savo 
ką” p. Pruseika. 
pruseikinė “divizija

atsiuntė tik iš trijų ricierių, tad Leonas m ai.
Ąp jieškojo sau Žalnierių pas fa- prastom moterim.

šistinius karčiamninkus, gi jo 
į vadu ir “introdūseriu” buvo 
Itas pats “Vienybės” “pisorius”
“Tauras.” Reiškia, kitaip sa-“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad

ministracija: Čia rasite če
kį $6.00, tai bus del “Lais
vės” naujo preso. Aukavom 
sekamai: K. O. Yasulaičiai “ ”
—$5.00, J. Ragauskas—$1. K. Menkeliuniutės

kant, Pruseika pas fašistus-tai i užsiima su visokiais 
tik savas pas savus. (

Rumboniškis. j

Aš pats jau senai nedirbu, 
tai ir negaliu daugiau kaip' 
vieną dolerį, o K. Yasulai- ■ 
tis neprastai dirba, tai au-1 
kavo gerai. Išpildome nors ; 4 
dalelę komunistinio reikalo, jrnarsr.utas- , . __ . ..
Praugiskai, J, Ragauskas, >M‘ass Ęalandžio 15 d.-So. 
Shelton, Conti.” , .Bostone, .balandžio 22 d'.—

■ ■‘H y —-----— iLawirenciuj, balandžio 29 d.—
Šiomis dienomis, lankėsi; Worcestery.

'“Laisvės” įstaigoje’ svečias L Draugai ir draugės, šis kon- 
«... • « ’ ” • ■ • 'certų maršrutas yra rengiamas

■ mūsų , spaudos naudai. Kon- 
1 certus rengia lietuvių darbi- 
|ninku organizacijos.

Prie draugės Menkeliuniu- 
tėsv bus dar du profesionalai. 
Vienas bus italas tenoras iš

Su balandžio 8 d. prasideda 
K. Menkeliuniutės koncertų 

Balandžio 8 diė- 
dainuos 

Balandžio 
balandžio

ne- 
g.V- 
sa-

iš Pittston, Pa., kuris taip Y 
pat primėtė dolerį aukų i 
preso išmokėjimui.

Štai, laiškas iš rytų: 
“Gerbiama “‘Laisvės’ Ad

ministracija: Ir aš prisiun- 
ęid vieną dolerį del preso; 
Draugiškai, M. Virbickiene, 
Nashua,';N. įH.” '

Draugas V. Žukas pabare 
mus, kad iš jo priduotų au
kų vietoj draugo Sauleno, 
buvo, padėta Samulenas. au-

būtų galima užsiganėdinti ly- Pateisinimo tokios 
tinius jausmus. Kur možnėtų vartoti, bet jos niekad nepava- 
gauti nusipirkti?

New Yorko ir šokikė Aleksan
drova Sanovaitytė (Sauson) iš! 
Bostono. Prie to, vietinės ko
lonijos turi suorganizuoti sa
vus menininkus ir dalyvauti 
šiuose koncertuose. Kitas da
lykas, tai pastebėję šį prane
šimą, greitai reikia imtis dar
bo šių koncertų surengimui.

Artistus mes turime gerus, 
tai reikia daugiau nadirbėti.

ATSAKYMAS
Drauge, Jums daktarai pa

taria skirtis. Geras patarimas^. 
Jūsų aplinkybėse vargu bau 
išeitų kaip kitaip geriau. Ne
būtinai, kad Jums taip ir at-

po valgio.
Dėl savojo vyro, susiramin

kite, Drauge, nesigraužkite, 
nesisielokite,: jo - nepaveiksite.

duoja normalių lytinių susinė
simų su vyru.I

Kraujui atsigauti — geras 
maistas. GJukite ir “Iron am- 

citrate, % !b.” ir 
sulphate, 1 grain.” 
puskvortėj virusio 

imkite po .šaukštelį

maistas, 
monium 
“Copper 
Ištarpinę 
vandens,

sitiktų, vis dėlto pasitaiko ir 
I proto pamišimų ir nervų su
irimo ir kitokių rimtų ligų, 
panašiose apysto.vose, kai daž-

issun pritinkamą draugą sueikite
*
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New Yorko ir Apielinkes Meninin
kų Pasitarimas

' Gana skaitlingas būrelis menininkų iš 
Brooklyn©, Newarko, Elizabetho, Great Necko 
dalyvavo pasitarime pereitą (kovo 4 d.) sek
madienį. Svarbiausia, tai šiame pasitarime 
pripažinta, kad negana mūsų judėjime, ypač 
vyriausiose organizacijose, vystoma meno (ir 
kultūros abelnai) veikimas.

Iš daugelio diskusijij pasirodė, kad meni
nis veikimas dabar plečiasi labiau, negu kada 
pirmiaus tarpe Amerikos inteligentijos, stu
dentijos ir darbininkų. Toki įvykiai, į:aip kad 
organizavimas naujos teatro organizacijos 
(Thefitre Union), kuri vaidina veikalą “Peace 

’ on Earth,” o dabartiniu laiku pačiame bur
žuazinio teatro centre vaidinimas veikalo 

* “They Shall Not Die,”—parodo, kad radika- 
liškas judėjimas plečiasi labai smarkiai. Pas- 
kiaus tai liudija daugelis literatinių kūrinių ir 
leidimas naujų žurnalų.

šiame pasitarime prieita išvados, kad ir lie
tuvių menininkų ir Jaunuolių Komiteto parei
ga daugiau traukti lietuvius jaunuolius prie 
meno darf)o. Del to padaryta bendra išvadą, 
kad mūsų jaunimas dar kol kas negana veikia 
šioje srityje.

Pasitarime nutarta trauki į meno veikimą 
patį Jaunuolių Centro Komitetą; traukti dau
giau jėgų iš jaunuolių į meno veikimą. Priei
ta išvados, kad Jaunuolių Centras padėtų šį 
pasibrėžimą pravesti gyvenimam Konkrečiai 
einant prie vykinimo tų tarimų, reikia suda
ryti jaunuolių dramos skyrių prie Aido Cho
ro Dramos Grupės Brooklyne. Jaunuoliai čia 
gali vaidinti Veikalėlius anglų kalboje. To
kias jaunuolių dramos grupes galima sudary
ti ir kituose miestuose, kur yra jaunuolių ju
dėjimas. •

čia jaunimas pradės veikti literatiniai, po
litiniai ir abelnai darbininkų kultūros veikime.

Pravesta mintis, kad kiekvienas choras pa- 
' rengtų prelekcijas meno ir sporto klausimu, 

šiose prelekcijose bei paskaitose reikia nuš
viesti skirtumai proletarinio meno ir sporto 

f nuo buržuazinio.
Ruošimas proletarinio meno iškilmės (paro

dos) taip pat yra dalis švietimo ir traukimo 
jaunuolių į meno veikimą. Kuomet jaunimas 
veikia proletarinio meno srityje, tai jis veikia 
ir plačiame darbinkiškos kultūros veikime. 
Visi meniniai klausimai liečia buržuazinę ir 
socialistinę ideologiją, literatūrą ir daugelį 
kitų sričių mūsų judėjimo.

Scenos meno paroda jau yra nutarta ruoš
ti šiame (III) Apskrityje. Tai bus didelis, 
veikiausia dviejų dienų, parengimas, ktfriame 
galės pasirodyti nauji mūsų kūrinėliai, kaip 
tai: dainos, veikalėliai vaidinimui, chorai, seks
tetai, solistai ir tt.

Daugiausia prie tokios iškilmės reikia duo
ti naujausi veikalėliai, kurie dvasiniai (idė
jiniai) išlaiko mūsų nusistatymą. Paskiaus, 
toki kūrinėliai turi būt gerai paruošti, jie tu
ri būt pažiba mūsų kūrinėlių. Kitaip sakant, 
tai geriausi kūrinėliai turėtų būt statomi į 
proletarinio meno parodą.

Taip mes galėsime pagerinti ir praplėsti 
*1 mūsų socialistinį meną. Darbininkiškas me

nas turi būt labiau mėgiamas, labiau priimti
nas darbininkų visuomenei, negu buržuazinis.

V. Bovinas.

Šiandien Kitos Dainos Plinta
Vakar:
Jei kas ponui blėdį darė, , 
Ponas, plakdamas jį, tarė: 
Užu skriaudą atsiteiskie, 
Ir blėdies daryt negeiskie!

Jei kas pono nepaklausė,— 
Veidą ašaromis prausė;
Užu poną—visogalį, 
Vargšas keikė savo dalį.

* * *
šiandien:
šiandien kitos dainos' plinta,
Laikas bėga, laikas kinta:
Priešais pono didžią valią, 
Vargšas rodo savo galią.

Pavergtosios minios kįla, 
Rodo drąsą, jau prabyla; 
Už teises jau veda kovą; 
Nebsilenkia prieš valdovą.

St. Jasilionis.
3-IV-32.

Iš Lietuvių Proletmeno Sąjungos 
4-to Apskričio Konferencijos

Waterbury, Conn., kovo 4 d., mandatų komi
sija raportavo, kad dalyvauja 19 delegatų nuo 

! šių chorų: Vilijos Choras, Waterbury, 7 dele
gatai, Laisvės Choras, Hartford, 6; Vilijos 
Choro, New Britain, 4; Dainos Choro,. New 
Haven, 2. Apie 20 buvo susirinkę vietinių 
draugų—svečių.

Prieš konferenciją buvo pastebėta. “Laisvė
je,” kviečiant ir šiaip dailės grupes ir sporto, 
bet iš niekur nebuvo, kaip tik nuo chorų.

Davė platų raportą Apsk. buvusios valdy
bos sekretorius, d. C.. Strauss. Nurodė, kad 
valdyba buvo pakrikus, didžiuma valdybos na
rių ne vien nesirūpino veikimu, bet ir iš cho
rų pabėgo. Chorai nevykino pirmesnės kon
ferencijos tarimus. Nei vienas choras nera
portavo Apsk. sekr. apie choro veikimą, kaip 
kad pirmesnėj konf. buvo tarta raportuoti 
kas mėnesis.

Choruose permažai arba ir visai nėra kla
sinės apšvietos, kas duoda galimybių visokiom 
“opozicijom” susisukti. Drg. C. Strauss sa
vo raporte pastebėjo, kad ateityje reikia dau
giau kreipti domesio į klasinę apšvietą choruo
se, rengti apie proletarinę dailę prelekcijas, 
diskusijas, prakalbas. Chorai turėtų ne vien 
dainavimu užsiimti, reikia daugiau lošimų, 
perstatymų, veikalų rašymo, dramaturgijos 
prelekcijų ir tt.

Chorų raportai: New Britain choras nelai
ko pamokų, pavasarį pradės. Tai apsileidimas 
nelaikyti pamokas. Delegatai nusiskundžia, 
kad nėra draugiškumo, tai ir būna pakrikimų. 
New Haveno choras gyvuoja. Tik bėda, kad 
permažai kreipiama domės į pamokas. Tveria
si tarptautinis choras. Lietuvių choras ten 
irgi prisidės, bet ir lietuvių choras pasilaikys.

Waterburto choras gauna naujų narių, mo
kinasi naujų dainų, sugrįžus mokytojui. C. 
Strauss. Tik visa bėda, kad tarp choristų, 
ypatingai tarp merginų reiktų daugiau drau
giškumo, jaustis ir būti visoms lygiateisėmis 
ir draugiškomis, ypatingai su naujai ateju- 
siom. Vyruose irgi daugiau lankstumo, drau
giškumo reikia. Jeigu • mes esame pilnoj to 
žodžio prasmėj dailės mylėtojais, o ne veid
mainiais, tai ir mūsų apsiėjimai turi būt lank
stus, švelnus,

Hartfordo choras, rodos, geriausią davė ra
portą, narių chore yra apie 40, dainų pamokos 
įvyksta visuomet. Chore priklauso pusė jau
nuolių ir pusė augusių; turi merginų sekste
tą. Rengia tankiai pasilinksminimo vakarus, 
kas pagelbsti palaikyti tą patį jaunimą ir fi
nansiniai. Sulošė vieną operetę, vieną veika
lą, 8 pasilinksminimo balius surengė, ižde pi
nigų turi apie $70.00. Pas ęhoristus yra drau
giškumas, ypatingai merginos visos draugiš
kai sugyvena.

Po chorų raportų sekė plačios diskusijos 
apie blogumus ir gerumus choruose. Visi išsi- 

,reiškė, kad reikia turėti kuodaugiausia cho
ruose nuoširdaus draugiškumo, tada ir chorai 
bujos. Jaunimas stovės pastoviau choruose. 
Augusieji draugai turi turėti daugiau kant
rumo ir supratimo, kaip su jaunimu būti gera
me kontakte, atsiminti ir savo jaunystę. Jau
nuoliai taipgi turėtų stengtis daugiau rimtėti' 
į klasinį supratimą, atminti, kad mūs tėvai 
darbininkai, taipgi ir mes darbininkai, mūsų 
chorai turi būt darbininkiški. Taipgi reikia 
žinoti, kad ateiną laikai, kada darbininkai pa
siims visą galią į’ savo rankas ir valdysis taip, 
kaip reikia civilizuotai1 žmonijai valdytis.

Apkalbėta apie ateinančios vasaros Dainų 
Dieną, kuri įvyks Waterbury. Nutarta, kad 
būtų ne vien dainos visų chorui bet tinkami 
vaidinimai. Bus kviečiama meno spėkos iš 
kitų valstijų, pageidaujama, kad kviesti iš 
Pennsylvanijos mainierių pagarsėjusį Vyrų 
Kvartetą.

Apdiskusuota ir nutarti pastebėti Prolet- 
meno Sąjungos Centro Biurui, kad leidžiant 
spaudon veikalus, žiūrėtų, kad būtų ne vien 
tik vieniem vyram! lošti, bet abiejų lyčių mė
gėjam. Pavyzdžiui, veikalas “Inkvizicija.” Prie 
lošimo, reikia 23 vyrų, o tik 2 moterų. Tas 
apsunkina kolonijom Statyti tokius veikalus. 
Įš moterų. visuomet yra daugiau lošėjų-mė- 
gėjų, negu iš vyrų. Taipgi tokia pastaba tik
tų ir veikalų rasėjams.

Apkalbėta, kad mūsų chorai stengtųsi į 
darb. parengimus jieškoti kuo pigiausios 
transportacijos, kad nepadaryti organizaci
jom didelių išlaidų, taipgi ir patiem choram.

Priimta del ateities veikimo rezoliucija, 
taipgi telegrama, reikalaujant paliuosuot Vo
kietijos komunistų vadą drg. Thaelmann ir 
Scottsboro jaunuolius. Nutarta aukauti iš Ap-

LAISVĖ

skričio iždo $5 *Proletm'eno Centrui del dainų 
ir veikalų leidipo ir $2 “Laisvės” presui.

Apsk. valdyba išrinkta iš sekančių draugų: 
org. B. Medley, iš New Haven; tarimų ir su- 
sinešimų sekretorium C. Strauss, Waterbury; 
fin. sek. Roman, Hartford; ižd. J. žemaitis, 
Waterbury; spaudos kom. B. Ramoškiutė, 
Hartford ir P.' Bokas, Waterbury. Del atei
nančios vasaros jaunuolių mokyklos prirengi- 
mo, išrinkta komisijon L. Žemaitienė ir Al. 
Strauss, Waterbury.

Korespondentas J.

Skurdo ir Dejavimų Menas

Lietuviški renegatai, išlaukę keletą savai
čių, vėl prabilo apie savo “meną.” Bet pasi
rodo, kad jie taip suskurdę vieno srityje, kad 
net neturi ką rašyti. Išskiriant porą.chorų, 
kitur jų chorai gyvuoja tik ant popieros.

Todėl Elman ūkas verkšlena, kad chorai i . , '“nerangūs,” “nesįskubiha,” “neatsako” ir tt. 
Bet kas atsakysr kad tie chorai negyvuoja. 
Tie chorai organizuojami griovimui lietuvių 1 
menininkų judėjimo, o tas griovimo darbas 
nelabai sekasi, nes jau daugiau darbininkų 
pastebi sklokininkų žalingus darbus.

Bet pagalvokite, ar jų darbas pateisina re
negatų gyvavimą? Jau nuo 1930 metų skloka 
veikia. Jie sakėsi, kad mes nemokame minias 
organizuoti ir mariname veikimą tarpe darbi
ninkų. Bet per tą laiką (bėgiu 4 metų) Me
no Sąjunga išleido eilę veikalų (“Spartaką,” 
“Alkį”, “Inkviziciją,”. “Bedarbius,” “Pra
džią,” “Moteris Gatvėje,” “Mes Alkani” ir ke
letą menkesnių veikalėlių). Na, o ką išleido 
Pruseikos-Butkaus LDD meno skyrius? Kur 
jų veikalai?

Reikia pasakyti, kad jie dar neišleido nei 
vieno veikalo. Jie skelbia buržuazinį veikalė
lį, meniniai nevykusį, “Natalką Poltavką.” 
Bet ir tas nei jų kūrinėlis. Tai veikalėlis iš
leistas privatinių žmonių. Jie tą veikalėlį tik 
platina.

O kaip su jų dainom? Elmanukas paskel
bė, kad jų “meno skyrius yra pagaminęs tris 
dainas.” Tik tris! Tos dainos yra: “Mum Sau
lutė Bus šviesi,” “Lai Dainoj Vienybė Bus,” 
“Pinigas—Visų Valdonas.” *

Iš visų trijų dainų pirmutinė yra ne sklo
kininkų, bet Meno’Sąjungos leidinys. Neži
nia, kodėl/H. Retikevičiutė tą dainelę pave
dė antrai organizacijai išleiski? Tai originalio 
jie išleido fąktinai tik dvi dainas per keturis 
metus! ' ’ ' '

1 Palyginkite dabar Meno Sąjungos dainų lėi- 
■ dimą. Bėgiu tik pereitų 6 menesių Meno Są

junga jau'išleido daugiau, kaip pustuzinį dai
nų. Tik šios žiemos mūsų leidiniai sekamai 
skamba: “Raumok, Dundėk,” “Sveiki, Gyvi— 
Draugai,” “Prieš Sausio 10,” “Pirmyn,” “Ko- 
munaras” ir tt. Dabar vėl spausdiname tris 
dainas. Tegul jie pasilygina prie ALPMS 
darbo. Pačių dainų ,vertė mūsų daug geres
nė. Kai kurios mūsų dainos yra veržtos iš 
kitų kalbų ir geriausių kompozitoritj muzika. 
Kitos yra originalės.

Renegatų ir chorai ne kaip veikia. Elma
nukas sakosi, kad jis išsiuntinėjęs laiškus, bet 
nėra atsiliepimo. Todėl jis guodžiasi: “Pra
šyta greito atsakymo nuo jų, bet, pasirodo, ne 
visų chorų valdybos paslankios. Gal būt, kad 
draugai sekretoriai perdaug užimti kitokiais 
darbais, bet vis tik kad ir trumpai galėtų at
siliepti.”

O kodėl jie neatsiliepia? Tai todėl, kad jų 
nėra! Sklokiniai chorai veikia*tik keliose di
desnėse kolonijose, kaip kad Brooklynas, Chi- 
caga ir dar gal vienoj-kitoj vietoj. Net Det
roite “jų” choras, kuri Elmanukas vadina 
savu, gėdinasi pasivadinti tikruoju sklokišku 
vardu, nes tas vardas jau gerai žinomas, kai
po organizacijų draskyto jų, ardytojų judėji
mas. Na, ir jei tas choras yra darbininkų, 
jei jam rūpės veikimas ir darbininkų, menas, 
tai jam nėra jokios prasmės prigulėti prie 
draskytojų ir šmeižikų, organizacijos. Ji nie
ko gero del darbininkų neturit

Rimtesnių menininkų pareiga dėtis prie re
voliucinio meno. Prie socialistinės meno kū
rybos jų vieta, čia jie gali duoti savo kūri
nius : Vaizdelius, eiles, dainas, muziką, veika
lus, dainavimą. , Su darbininkų revoliuciniu 
judėjimu eina jau daugelis žymių menininkų: 
literatų, muzikų, kompozitorių ir tt.

Laikas keturių metų sklokos veikimo jau 
galėjo įtikinti kiekvieną menininką, kad 
jie stebuklų nepadarė ir nepadarys. Jie sa
kė, kad mes esame “sektantai,” nemokame 
pagauti masių jausmus. Tačiaus ir renegatai, ’ 
pabėgę iš darbininkų judėjimo, visaip nie
kindami ir šmeiždami komunistinį judėjimą, 
—nesusivarė darbininkų mases į savo globą. 
Jie patys pasiliko tik sektantai, nes ,neina su 
plačiu, tarptautiniu darbininkų judėjimu. Rim
tesni inteligentai ir menininkai dedas prie ofi
ciali© (po Komunistų Partijos vodovybe) dar
bininkų judėjimo, o ne prie opozicijos. Re
negatų ateitis, tai dvasinio skurdo, dvasinio 
parsidavimo ateitis.

Proletmenininkas.

Meniškos Nuotrupos
MASKVOS MENO TEATRO GRUPĖ 

ATVYKSTA AMERIKON
Sovietų Sąjungos menininkai ruošiasi turui 

į Ameriką. Sakoma, kad tas turas bus sekan
čią vasarą ir aplankys svarbiausius Amerikos 
miestus. Šio turo dalyviais bus Maskvos Meno 
Teatro mėgėjai. Korespondentas sako, kad 
Maskvos Meno Teatro organizacija yra žy
miausia pasaulyje dramos srityje.

Su mėgėjų grupe, sakoma, atvyks ir V. Ne- 
mirovičius-Dančenko, kuris yra organizatorius 
ir direktorius šio teatro organizacijos sykiu 
su Stanislavskiu. Stanislavskiui gydytojai ne
leidžia važiuoti skersai Atlantiką.

NAUJA AMERIKONIŠKA OPERA
Amerikos scenoje pasirodė nauja istorinė 

opera, “Merry Mount.” ši opera vaizduoja 
Ameriką dar tik pradžioje kūrimosi. Operai 

' yra antipuritoniška< '
Kritikai ją skaito amerikine, bet ir joje ne

apsieita be svetimų 
yra dideli požimiai 
Freudo—librete.

šį veikalą parašė
ziką—Howard Hanson. 
Amerika kol kas dar yra labai biedna savo 
operomis.

“BIRŪTĖ”—LIAUDIES OPERA

įtakų. “Merry Mount” 
Moussorgskio muzikoj ir

Richard L. Stokes, o mu- 
Abu yra amerikonai.

Smagus Parengimas

Trečias Puslapis

suruošta 
skaniais

įškel- , 
Sma-

Tautininkų-fašistų choras neperseniai vaidi
no Brooklyne operetę “Birutę.” Pats autorius 
šį veikalą vadina “liaudies opera.”

Ar šis veikalas yra “liaudies” veikalas? Ne, 
labai toli nuo liaudies “Birutė” parašyta. 
Pačioje veikalo pradžioje, Birutės “raudoje,” 
pasireiškia tautinis šovinizmas ir fašizmas.

“Kur aš pasidėsiu? Kur aš pasidėsiu nuo 
bjauraus vokiečio persekiojimo.” Tai tokia 
Birutės “rauda.” Vokietys Birutei “pajėgus, 
nuožmus ir guvus... ir naktį vaidinasi lietuvių 
akyse.” O paskirus dar daugiau kalba lie
tuviškas fašizmas-šovinizmas Birutės lūpomis, 
kad vokietis grūmoja, jog “sudeginsiąs ar iš
naikinsiąs mūsų tėvynę.” Paskiaus Birutė 
šaukiasi ir “dievaitį Perkūną,” kad jisai ne
leistų “nevidonus naikinti mūsų žemę.”

Kas taip kalba? žinoma, tai gryna kalba 
imperialistų, kalba fašistų. Juk Hitleris da
bartiniu1 laiku kaip tik taip šaukia, kad “ki
tos šalys,” “kiti žmonės,” kitataučiai bando 
naikinti jų šalį, jų tautą. Lietuvos liaudis di
džiumoje visai nepažino tų vokiečių nei rusų 

’“tėvynės naikintojų.” Daugiausia Lietuvos 
Birutės žino, tai ne vokiečių, bet savų buožių 
ir dvarininkų kankinimus ir priespaudos.

Lietuvos liaudis labai mažai žino apie sve
timų šalių priespaudą. Juk daugiausia ber
nus, mergas smulkius kaimiečius spaudžia ne 
kokį svetimi “teutonai” bei rusai, bet vietiniai 
išnaudotojai. “Birutėje” kalba patriotizmas, 
tautizmas, tautininkų partijos teziai, o ne Lie
tuvos liaudies balsas. Ir ta šovinistinė pro
paganda rodoma visai nuogai.

Todėl veikalas “Birutė” tinka daugiau Sme
tonos partijos programai, o ne meniniam kū
riniui. Del to meniniąi “Birutė” ir yra ne
sėkmingas kūrinys.

MONTREAL CANADA — 
‘Vienas iš smagiausių parengi
mų, . kurį suruošė Jaunimo 
Choras, minėdamas dviejų 
metų energingo dailės darbo 
sukaktuvės įvyko 25 d. vasa
rio. Svečių užsipildė kupina 
svetainė ir visi pilnai pasiten
kino mūsų choro 
įvairia programa ir 
pagamintais valgiais.

Publikai susėdus prie gra
žiai papuoštų^stalų, besišneku
čiuojant tarpe savęs ir žadė-, 
toji programa prasidėjo. Pir- 
m i a u s ia perstatėm vieno 
veiksmo komediją “Ant Ryto-, 
jaus,” kas sudarė daug juoko. 
Verta priminti, kad bene pir
mu sykiu pasirodė jaunuolė 
A. Nakaitytė mūsų parengime, i 
ne tik sulošdama gražiai tar
naitės rolę, bet dar pasakė 
kovingą deklamaciją, 
dama raudoną vėluką.
gu, kuomet pasirodo naujų 
spėkų, dirbančių darbininkiš
ko meno srityj.

Vėliau sekė dialogas. Gal 
būt geriausia visiems patiko, 
tai mūsų užmirštas seniausias 
šokis kadrilius. Mat, visiems 
buvo įdomu pamatyti mūsų 
tėvų mylimiausią šokį. Labai 
dailiai pašoko net su pritai
kintu veiksmu ir dainomis.

Gražu buvo, kuomet jaunų
jų pionierių choras užtraukė, 
porą sutartinų dainelių po va
dovyste Yuraitienės. Taip pat 
gražiai padainavo Jaunimo 
Choras per* du atveju skam- . 
bančias, kovingas dainas. l&J 
pirmo syk, kuomet sudaina- 
vom tris dainas, tai net neno
rėjo publika nuleisti choro 
nuo estrados.

Daugiausia prie surengimo 
šios vakarienės prisidėjo drg. 
E. Ješkevičiutė, paaukodama 
net del visos vakarienės už
kandžius. ' Už tai mes esam 
labai dėkingi jai, kad prisidėjo 
su tokią ; gražia auka ir pasi-^ 
darbavimu.

Taip pat energingai dirbo '
■ visos mūsų choristės del minė- 
to parengimo. Ypač O. Mi- 
metaitė ir E. Vilkienė daug pa
sidarbavo, patarnaudamos sve
čiams, kaipo gaspadinės dai
liai papuošė stalus.

Kadangi choro iždas beveik 
buvo tuščias, tai choristai pa
tys suaukavo reikalingą sumą 
pinigų. Tai girtinas dalykas, 
kad dirba visi su pakilusia en
ergija proletarų meno fronte.

Visiems, prisidėjusiems ir 
pasidarbavusiems del šio pa
rengimo, tariu širdingiausią 
proletarišką ačiū.

Jūsų Maikis.
Menininkas.

Judžiai-Teatras-Muzika EASTON, PA.
JIE NETURI MIRTI!

John Wexley parašė veikalą “They Shall 
Not Die” (Jie Neturi Mirti). Tai klasių ko
vos drama tikra to žodžio prasme. Veikalas 
yra vaidinamas Royale Teatre, ant 45th St. 
ir Broadway, New Yorke. •

Šis veikalas perstato suokalbį, ir teismą prieš 
Scottsboro jaunuolius, taip pat darbininkų 
klasės pastangas juos paliuosuoti. Nepapras
tai gilaus ir pamokinančio įspūdžio veikalas 
padaro į publiką. Dailė surišta su propagan
da. Dailė paversta ^galingu darbininkų kla
sės įrankiu. ' ’

“Jie Neturi Mirti” atidengia pietinių vals
tijų valdančiosios klasės, taip pat baltveidžių 
tamsios liaudies neapykantą prieš negrus. Pa
rodo, kaip tie milionai vargdienių neturi jo
kių teisių, jokio balso.

Scottsboro jaunuoliai yra to brutališko neg
rų persekiojimo auka. Jie tapo suareštuoti ir 
surakinti pančiais, kaipo didžiausi krimina
listai, nors jie visai nekalti. Tos dvi mergi
nos (Victoria Price ir Ruby Bates) taip pat 
priverstos liudyti prieš nekaltus jaunuolius. 
Jaunuoliai nuteisiami mirtim Tik įsimaišymas 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo ir komu
nistinio judėjimo sulaiko budelių rankas nuo 
jaunuolių gyvybės. Veikale perstatomi liudi
ninkai, advokatai, teismas, prokuroras ir jo 
pagelbininkai, gauja buržuazinės propagandos 
užnuodytų baltveidžių, kurie reikalauja mir
ties devyniems jaunuoliams. Būdamas teatre, 
užmiršti viską: tik matai ir jauti to viso pra
keikto suokalbio eigą ir istoriją.

(Tąsa Mėno Skyriaus 4 p.)

Paminėjimas Tarpt. Moterų 
P ienos

Subatoje, 10 d. kovo, ALD 
LD 13 kp. rengia paminėjimą 
Tarptautinės Moterų Dienos 
su prakalbomis, pamargini- 
mais, šokiais ir šilta vakarie
ne. Įvyks Easton Baking Ko. 
svetainėje, 30 N. 7th St. Pra
sidės lygiai 7 vai. vakare. 
Įžanga tik 15 centų.

Brangios draugės ir drau-„ 
gai, eastoniečiai ir apielinkės 
darbininkai ir darbininkės, 
mes kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti į šį paminėji
mą, nes to vakaro programa 
gana įvairi ir visi būsite pa
tenkinti.

Prakalbą sakys moteris kal-f 
bėtoja. Rengėjai deda* pa
stangas gauti d-gę Juliet Sz’ 
Ponytz iš New Yorko, vieną 
žymiausių kalbėtojų, ir dar
buotojų darbininkų judėjime. 
Bus deklamacijų ir jaunuoliai 
padainuos. Po prakalbų bus 
duodama labai skani vakarie
nė. Prie vakarienės bus duo
damas alus bei šilta arbata. 
Bus silkių, kopūstų, naminių 
keiksų ir kitokių užkandžių. ? 
Tad nepraleiskite progos iš
girsti geras prakalbas ir tuo 
pačiu kartu pasilinksminti.

(58-59) Rengėjai.
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MENO SKYRIAUS DALIS
Teatro Unija Pasilieka Pastovi
Organizacija
čia jau buvo rašyta, kad New Yorkė susi

organizavo pastovi profesionalio teatro organi
zacija, kuri vadinasi Theatre Union. Jos raš
tinė yra po numeriu 104 Fifth Ave., New York 
City.

Pirmas veikalas šios organizacijos yra va
dinamas “Peace on Earth.” šis veikalas pra
dėtas vaidinti su padėkavpnės diena (Thanks
giving day) ir baigsis su kovo 17 d., 1934 m. 
Vadinasi, veikalo vaidinimas bus tęsiamas 16 
savaičių. Kas reiškia, kad gana sėkmingas ir 
ilgas periodas del profesionalio teatro. Vei
kalą matė apie 135,000 darbininkų.

šio veikalo įžangos kainos buvd gana žy
miai numažintos palyginamai su profesiona
liais teatrais, kurie veikia ant Broadway. Kuo
met tokio veikalo pastatymas paprastai kai
nuoja apie 20-25 tūkstančius dolerių, tai Teat
ro Unija veikalą pastatė už $5,800. Algų 
klausime taip pat yra labai didelis skirtumas. 
Šio veikalo algos per savaitę yra $3,300, o to
kio pat veikalo ant Broadway algos būtų ne
mažiau kaip $10.000.

Todėl šios skirtingos sąlygos ir leido šiam 
veikalui padaryti žemesnes įžangos kainas.

NEWYORKIECIAMS IR APIELINKEI
Kaip rašėme, tai veikalas bus vaidinamas 

tik iki kovo 17 d. Tačiaus šį veikalą dar ne 
visi matė. Todėl mes kreipiame lietuvių dar
bininkų ir menininkų atydą, kad pasiskubintu- 
mėt šį veikalą pamatyti.

Vienas dalykas, kad reikia veikalą pama
tyti, kaipo kultūrinį kurinį naujos organizaci
jos, kuris naudingas pamatyti kiekvienam dar
bininkui. Kitas' labai svarbus dalykas, tai 
kd ir ši organizacija organizuojama darbinin
kams. Vadinasi, ne tik reikia kurinį pama
tyti, bet reikia ir paremti ši organizacija.

VAJUS Už 10,000 NARIŲ
Theatre Union paskelbė vajų už gavimą 

10,000 narių, kaipo darbininkų teatro rėmė
jų. Mokestis yra 1 dol. šie organizacijos 
nariai gauna tikietus numažintomis kainomis, 
jie naudojasi šios organizacijos ir kitomis 
kultūrinėmis privilegijomis, kaip tai: simpo
ziumais, muzikaliuose vakaruose ir tt.

Tai reiškia, kad ši organizacija nori palai
kyti ryšius su publika, žiūrovais. Paprastai 
buržuaziniai teatrai nieko bendro neturi su 
publika. Buržuazinis teatras nori tik tiek, 
kad publika pirktų tikietus ir eitų į jų te
atrą. Kas kita su tokia teatro organizacija, 
kaip kad Teatro Unija. Ši organizacija pa
geidauja, kad publika būtų dalis šio teatro, 
kad žiūrovai priklausytų šioje organizacijoje, 
kad jie galėtų pasakyti ir kritiškai išsireikšti 
apie kūrinius, kuriuos Teatro Unija vaidina.

’DAIS V Ė

žodžiu sakant, tai Teatro Unija organizuoja 
savo publiką.

Šios visos priemonės, apie kurias mes jau 
kalbėjome, sudaro gerą pamatą šiai organiza
cijai veikti ir gyvuoti. Mes tai galime tik 
sveikinti, kad Amerikoj net profesionaliame 
teatre prasideda toks judėjimas.

Judžiai- Te atras-Muzika

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Veikalą “Jie Neturi Mirti" lošia Theatre 

•Guild aktoriai—tikri artistai. Ypatingai sun
ki rolė tekus aktorkai Ruth Gordon, kuri per- 
stato Ruby Bates (veikale “Lucy Well”). Bet 
tie laikraščių reporteriai, kurie buvo Scotts
boro jaunuolių teisme ir sekė visą to suokal
bio istoriją, sako, kad stebėtinai puikiai iP 
tikrai Gordon atlieka savo pareigas. Kaip 
žinoma, Bates yra labai vargingos šeimynos 
duktė, darbininkė. Ji buvo prikalbinta liudy
ti prieš nekaltus jaunuolius. Paskui jinai iš
kėlė aikštėn suokalbį ir stojo jaunuolius ginti.

Ir kiečiausią širdį sugriaudina tas vaizdas, 
kuomet jaunuolių tėvai ateina į kalėjimą pa
žiūrėti savo vaikų, nuteistų mirtim Gauna 
tik dvi minutes laiko. Puolasi prie vaikų, 
verkia per grotas apkabinę juos, bet tuojaus 
sargai atplėšia nuo vaikų, išgrūda laukan.

Veikalas užsibaigia paskutiniu teismu, ka
da jaunuolis Patterson antru kartu tapo nu
teistas mirtim Tarptautinio Apsigynimo ad
vokatai pareiškia, kad tiktai masinis judėji
mas jaunuolius išgelbėk. Advokatas Leibo
witz, kaipo geras republikonas, bandė džiurę 
sugriaudinti, net prie dievo atsišaukdamas 
savo paskutinėj prakalboje. Bet viskas vel
tui. Tų žmonių kiekviena celė užnuodyta 
buržuazine propaganda prieš negrus.

Ar veikalas turi trūkumų? Taip, turi. Mano 
supratimu, svarbiausias trūkumas tame, kad 
jame neatvaizdinama tas faktas, kad pačiuo
se pietuose atsiranda baltveidžių darbininkų, 
kurie pasiliuosavę nuo neapykantos prieš neg
rus ir stoja į kovą už jų teises. Taip pat 
visas teroras prieš negrus suverčiamas ant 
valdininkų, o nepakanlflamai parodoma ta tie
sa, kad tai yra reikalas visos valdančiosios 
klasės.

Nežiūrint šių svarbių trūkumų, veikalas 
“Jie Neturi Mirti“ yra be galo didelės reikš
mės proletarinio teatro istorijoje. “Taika ant 
žemės” (“Peace on Earth”) ir “Jie Neturi 
Mirti” yra veikalai, kurie prasilaužė duris į 
New Yorko “Broadway” ir nustelbė buržua
zinius veikalus su jų visais buržuaziniais ple
palais ir su visa jų New Yorko ponų prostitu
tiška meile.

Darbininkų Vergiškos Algos; Unijų Vadai £
Pagelta Kompanijoms

kymas paskleistas labai gud-!takpų. Užsidarius bankams, 
tie ,ir nunešė likusius centus. 
Aleksandravičiai iš gero gyve
nimo greitai atsidūrė į bedar
bių eiles, į bado nasrus, kaip 
ir daugelis kitų atsidūrė be-| 
darbių armijoj. Tos ekonomi-!
nes sąlygos labai greitaii. pa-■ italais kreipkitės 

adresu:
M. K. Sukackienė,

18 Hillside St.,
Worcester, Mass.

nai : jeigu, darbininką išvarys 
su užsilikusiomis duoklėmis, 
tai unija nebandys sugrąžinti 
atgal. (Kompanijos neveda 
duoklių, atskaitą ir nežino, 
kas atsilikęs.) Pasekmės buvo, 
kad sausio mėnesį surinkta 
duoklių Rochesterio markete 
$20,000. Gruodžio $5,000.

Darbininkai taip aiškiai su
prato paskelbimą, kad dau
gelis skolino ir mokėjo net po 
metus ir daugiau. Kad pa
gražinus tą varymo būdą ir 
paslėpus patį tikslą duoklių 
ėmimo, tai unijos viršininkai 
paduoda sumanymą, kad dar^ 

,bininkas turi “parduoti” savo 
(darbą už $200. Vieną šim- 
I tą mokės unija iš bedarbių ap- 
j drąudos fondo, o kitą šimtą 
darbininkai tos pačios sekcijos 
tufės sumokėti. Khs ir kur 
girdėjo didesnius šposus: dar
bininkas darbininkui turės at
mokėti už darbą?

Čia man prisimena prakal
ba pono Hil Įmano, pasakyta 

Į 13 d- liepos, 1933 m., masi
niame siuvėjų susirinkime: 
“Man būnant Washingtone, 
darbdaviai pradėjo važiuoti į 
.sostinę iš visų šalies kampų 
klaustis valdžios patarimo, 
kaip varyti biznis, nes jie pa
tys jau negali.
“Šiandien darbdaviai jau yra! 
kitokį ir suprato, kad kapo- | 
jimas algų, ir metimas iš darbo jmo. 
darbininkų nepagerins biznio.

Tame pačiame :________
kalbėjo ir 
man. kuris 1923 m. dėjo pas- tas 
langas 
Rochesterio markete prieš 
Hillmaną. štai ką Chatma- 
nas yra pasakęs: “Juodos die
nos jau praėjo. Gerbūvis 
(prosperity) čia pat. šian
dien darbdaviai jau kiloki, ne
gu pirma buvo. Darbo bus vi
siems pilną laiką dirbti ir da
bar galėsite savo stubas atsi
pirkti atgal.”

Gi tik 8 menesius vėliau 
“susipratę” fabrikantai su tais 
pačiais panašiais unijos lyde
riais norėjo išmesti apie 600 
darbininkų. Vietoj’ atsipirki
mo stubų, tai darbininkai ver
čiami vieni parduoti darbus, o 
kiti atsipirkti.;

Ar gali būtį didesnis muili
nimas akių darbininkams?

Viksva.

blogino šeimyniškus santikius. Į 
Namuose atsidaro barniai, ne
sutikimas, išmetinėjimas 
nas kitam. O 
gilyn ir stumia 
padėtį.

Nors Alek.
organizacijų : ALDLD ir LDS 
kp., bet, ypatingai ji, nesigili
no suprasti dabartinę padėtį, 
kapitalistinės sistemos tvarką 
ir tt. Kodėl tokia bedarbė

vie- 
krizis vis eina 
vis į juodesnę

lonijų draugai tupėtu susido
mėti su šiuo maršrutu, būtent r 
Gardneryje, Stoughtone, Brid- 
gewateryj, Haverhillyj ir 
Nashue.

Veikite, draugai, greitai 
(atydžiai. Visais maršruto 

sekančių j

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Unitąs 5, 

sekcija 13, rengia įdomias diskusi
jas, 15-tą dieną kovo, Rusu Liaudies 
name, 795 N. 5th Str. Visi malonč- 

I kite dalyvaut, nes bus labai svarbios 
įp J diskusijos, apie fašizmą ir karą.

i sų
Vi- 

darbininkų yra pareiga dalyvauti.
Komisija.

(59-60)

priklausė prie! PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų Skyriaus su

sirinkimas įvyks kovo 13 d., kaip 8 
vai. vakare ant 29 Endicott Street.

Draugės, ateikite ant susirinkimo, 
nes yra svarbių/ dalykų aptarti ir 
atsiimti žurnalą “šviesą.”

fin. Sekr. D. laikienė.
(58-59)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. mėnesinis susirin- 

•kimas įvyks 13-tą dieną kovo, 7:00
lūžėjo? Kokia išeitis iš jos ? i vakar£ Svetainėje,_,T. , . v. . ,v,. ,42 rerry St. Malonėkite drauges jr
Vietoj aiCiau susmstl su revo- j ()raugai visi skaitlingai dalyvauti, nes 
liuciniu darbininkų judėjimu 5 turime daug svarbių reikalų aptarti
ir kovoti prieš išnaudojimą, 
prieš kapitalistinę sistemą, už 
panaikinimą k a p i t alistinės 
tvarkos, ji šalinosi nuo revo
liucinio judėjimo, 
kad atsidūrimas
nasrus, tai yra vyro 
Dėlto ir buvo daugiausia 
santaika namuose.

U. š. Rygiškė nemato tų 
lygų ir priežasčių del ko 
sirgo Aleksandravičienė, 
tik mato bimbizmą ir Smitie- 

Toliaus sako:jnę.
Taipgi netiesa pasakoma, 

* * (kad vaikutis netekęs regėji- 
11 metų vaikutis, neper-

| nešdamas Jo Įvykio, gavo j 
susirinkime'akių n e Ky u uždegimą, į 

menadžieris Chat- netekęs ’ regėjimo,
1 i g o n inėn;

ir kartu atėję ant susirinkimo galė
site

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 12-tą dieną kovo, draugu 
Klimų kambariuose, 8 vai. vakare.

Visi nariai dalyvaukite; <ies turim 
daug labai svarbių draugijos klausi
mų apkalbėti.

gaut žurnalą “šviesą.”
J. M. K. Sekr.

(59-60)

HARTFORD, CONN. »
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

12-tą dieną kovo, 7:00 vai. vakare, 
Laisves choro svetainėje, 57 Park

. Visi nariai malonėkite skaitlin-

Ji manė, 
bedarbės 

kaltė. |
ne-1st ..... ____  ___ . .

' gai dalyvaut, ir katrie dar nėra už- ; kalbėti,
I simokėję duoklių malonėkite užsi- . 
mokėti. Sekr. J. Gudzinskas.

(59-60) Isu-
Ji

p aini
ui e-

sutverti atskirą uniją! tų mergaitė paimta pas gera- 
Vaikutis iri 

nėra jo-' 
gera- 

Jie abu 
Aleksandravičie- 
Pas Matyjaičius. 
kad politiniai ne- 
U. Š. kuomet ji 
nenori matyti gy- 

bet stebėtina, kad 
talpina to-

širdžius žmones, 
mergaitė yra sveiki, 
kioj ligoninėj ir ne pas 
širdžius” žmones, 
gyvena pas 
nes seserį.
Nenuostabu, 
nusivokianti 
nemato arba 
vų faktų, 
Prūsei kos-Butkai 
kiu^ “raštus.”

J. Paulius.

K. MENKELIUNIUTĖS KON
CERTŲ MARŠRUTAS

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
pasekmės bus geros. 1

Org., F. K.
■ (58-59)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

11-tą dieną kovo, Easton Baking 
Co. svetainėje, 36 N. 7th Str., 3 vai. 
po pietų.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 

, ir kartu atsiveskite naujų 
narių prirašyti..

Sekretore.
(58-59)

LBUVĮO
GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

tai imkitės darbo ii’ paskirkite ! 
savo kolonijoj laiką, kada kon- j 
certas pas jus turi 
Paskiaus praneškite, 
reikalas susirašinėti 
ninkais.

Artistai gali duoti
su bato j, 

Arba 
vakare.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISH 

8701 JOS CAMPA U A V

prasidėti, 
nes bus 
su daini-U. Š. Rygiškė Neteisin

gai Rašo
čiaIr lietuvių didelis skaičius dir

ba siuvėjų industrijoj. Pasta
rieji pora metų labai at
siliepė ant darbininkų judėji
mo, kartu atsiliepė ir ant lie
tuvių. Lietuviai siuvėjai, da
lyvaujanti darbininkų 
me, sudaro didžiausią nuošim- j 
tį taipgi ir “Laisvės” skaity
tojų.

Ir ši bedarbė tai viena iš di
džiausių priežasčių, kad Bing- 
hamtonas pralenkė “L.” 
juj (1933 m.) Rochester).

Maži uždarbiai pastarųjų 
poros metų sudarė rimtą pa- j 
dėtį ir pačioj unijoj, kolekta- 
vime mėnesinių duoklių. La
biausiai Fašion Parke apie tai 
daugiausiai ir kalba. Darbi
ninkai pasilikę su duoklėmis 
po metą ir daugiau. (Mėne
sinių duoklių, .mokama $1.75 į 
mėnesį). Negalėdami užsimos 
keti, įvarė unijos viršininkus į 
didėlę baimę! Unijos iždinė 
pradėjo eiti į nedateklių. 
Grtiodžio mėnesį įplaukė $5.- 
000, o išeigų $7,000; nedatek- 
liaus $2,000, į vieną mėnesį. 
Unijos viršininkai ir pradėjo 
kampaniją per visus susirin
kimus, kad Fašion Parke yra 
daug darbininkui ir reikia pa
leisti apie 600, tai likusieji tu
rės daugiau darbo ir galės mo
kėti duokles. (Šiandien visur 
yra daugiau darbininkų, 
gu kapitalistinė sistema 
pasamdyti.)

Antras klausimas, tai 
turės pavaryti darbininkus iš 
darbo: pati unija, ar kompa
nija. Susitaikyta, kad kom
panija turės tą darbą atlikti. 
Trečias klausimas, kurie dar

Anlkfiorius Savininkas
DETROIT, M1CH.po du 

o 
vieną 

Jei

PHILA., Pa. — “Naujosios 
Gadynės” No. 5 labaj neteisin- 

judėji- gai U* S. Rygiškė rašo apie 
j Aleksandravičius ir jų vaikus. 
Ji suverčia visą bėdą ant re
voliucinių organizacijų ir Ko
munistų Partijos, kad Aleksan
dravičienė išėjo iš proto. Jos 
supratimu, už tai kaltas “bim- 
bizmas” ir kalta Komunistų 
Partija. Ji kaltina ALDLD. 
10 kp., LDS 11 kp. ir tt. Jei 
ji kalba savo lūpomis, tai nuo 
jos gal geresnio ir negalima 
tikėtis, nes ji daugiau ir neiš
mano. O Pruseikos gazieta 
tai su mielu noru priima to
kias nesąmones. Jo gazieta ir 
įsteigta tam tikslui, kad ardy
ti revoliuciiies; organizacijas ir 
niekinti K. P. >

Kiek prirašyk tbii ’ nesąmo
nių, tai nematau reikalo į jas 
atsakyti. Bet turiu pažymėti 
kelius bruožus, kas privedė 
prie nesveikatos Aleksandra
vičienę. Aleksandravičius lai
ke gerlaikio buvo biznierius 
(saliunčikas).* Ir jam biznis 
neblogai sekėsi. Kada biznis 
ėjo gana gerai, tai buvo apsi- 
pirkęs keletą.namų. Mat, jis 
manė, kad biznis bus visada; 
geras ir galės išsimokėti. , Ei
nant gerai bizniui, . Aleksan- 
dravičiai gyveno gana gerai. 
O Aleksandravičienė daugiau’- 
sia laiko praleisdavo Atlantic 
City. •

Užėjus krizini, biznis gana 
greitai smuko. Aleksandravi
čius ne tik turėjo uždaryti 
biznį, bet ir nąmu^ atėmė iš jo 
už nemokėjimą niorgičiii ir

Tel. STagg 2-5043

' LAISNUOTAS GRABORIUS

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

tas ir už prieinamą kainą.

Notary Public

(BIELIAUSKAS)

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

šios ka- 
sudarys 

Gi liku
siųjų darbininkų uždarbiai 

.bus tarpe 55c ir. 65c į valan- 
Dabar paimkime 1933 

m. uždarbius lavintų darbinin
kų, kur randame apie $550.00.

Siuvėjų Uždarbiai Už 1933-33. tės išeina po $4.21.
Pardavinėjimas Darbų, Duok- tegorijos darbininkai 

tarpe 25% ir 30%. 
darbininkų

lių Rinkimas
ROCHESTER, N. Y.—Die

niniai užrašai parodo, J 
, 1932 m. dirbta apie 600 va

landų, arba nepilnai 13 savai-

koncertu—viena 
kitą—nedėlioję, 
dieną, o kitą 
draugai mano, kad būtų gali
ma surengti artimoj apielinkėj 
koncertas, tai greitai praneš
kite, Mano manymu, šių ko-

va-

čių. Gi 193.3 m. dirbta apie Atimkime unijos duokles $21, 
550, kas sudaro 11 savaičių

čia paduotos «pasko^su pora dienų. < 
skaitlinės numaskuoja naują 
dalybą ir visus “kodus,” o mė
lynai varnai nupeša visas 
plunksnas. Visi atmenam, 

, kaip buržuazinė spauda šau
kė: “Gerbūvis 
bė suminta , po 
rodose.” i 15Daugelis (r 
kėjo, kurie skaito vien 
buržuazinę spaudą. Bet eiki
me prie uždarbių, paimkime 
augŠtai lavintus darbininkus, 
kirpėjus, rankovių dyrėjus ir 
kišeriinius. Jie uždirba apie 
$1.00 į valandą arba mažiau, i 
Virs minėti darbininkai su- ( 
daro apie 20% visų darbiniu-! 
kų.

Taigi, paėmus 1932 uždarbį 
šių darbininkų, kur randame 
$600.00. Atmetus $21.00 uni- 

. jos duoklių, lieka $579.00 ar
ba po $11.13 į savaitę.

Dabar paimkime nelavintus 
darbininkus, kurių uždarbiai 
bus apie 40 c. į valandą, tai 
rasime tik $24.00. Atėmus 
$21 .00 unijos duoklių į me-j 
tus, lieka $219.00. Ant savai-

$529. Dabar atimkime 
iš darbinirtkų už

darbių pol5%, pradedant su 
paskutine savaite balandžio 
iki 20 d. lapkričio ir 7% nuo 
tos dienos iki pabaigai metų, 
kas sudaro apie $57. (Pasko
lą išima kompanijos savo 
biznio varymui, su unijos suti
kimu.) Atėmus paskolą, lieka 
$472 ž”'ba po $9.26 į savaitę. 

Na. j kaipgi su nelavinto 
darbininko uždarbiu? Jis už
dirbo $220. Atėmus $21 
duoklių ir $28 paskolos, lie
ka $171 į čielus 1933 metus, 
o ant savaitės išeina po $3.28.

Gal kas pasakys, kad siu- 
| vėjai gavo pakelti algas ant 
20% 1933 m.? Taip, tas tie- 

Įsa, bet pakėlimas įėjo į galią 
tik 12 d. rugsėjo. O nuo to 
laiko iki pabaigai metų- dirbta 
apie trys savaitės. Nereikia 
užmiršti ir to,' kad 1933 me-, 
tais gyvenimo reikmenys paki
lo daugiau, kaip 12%. Taigi, 
pakilimas pragyvenimo dar 
daugiau sumažino uždarbį 
1933 metų.

Siuvėjų industrija Rocheste-
je bus antra savo didumu, bininkai bus išvaromi? Atsa-

ne- 
gal i

kas

*i

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

jL sudarau su 
Ik. amerikoniškais. 
BL Reikalui esant 
M ir padidinu to- 
H| kio dydžio, ko- 
Mf kio pageidauja- 
|F ma. Taipgi at- 
V maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. ■ Broadway 

Chauncey St Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-946J^

Į***!
1

512

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Ignition Specialist



Šeštadienis, Kovo 10, 1084 Penktas Puslapis

Michelsonas Pateisina Hitlerį
Senai jau teko bematyti (bininkas dirbąs fabrike. 

Taigi su tuom jau bus ir so
cializmo klausimas išspręs
tas. Tai ve tau, darbininke, 
pasekmės grigaitinio socia
lizmo!

Dabar socialistai kartu

mūsų darbininkų priešų 
spaudą, nes dirbant miškuo
se, dalyvavau streikuose, 
grūmiausi už gyvybės palai
kymą. O kuomet dalyvauji 
tokiose kovose, tai šitokiai 
spaudai, kaip “Keleivis” ir su hitleriniais ir kitais ka- 
“Naujierlos”, nėra • vietos pitalistais ruošiasi naujai 
tarp kovojančių darbininkų, pasaulinei skerdynei.
Nes toj spaudoj niekuomet minama nuodingos dujos; ir 
neatsispindi priežastis, iš vardan “tėvynės” apgynimo 
kurios kyla šių dienų prie- ims apviltas darbininkų mi- 
spauda, liečianti darbininkų 
klasę. Tokiuose laikraščiuo
se taip pat neatsispindi 
priežastis visuotino kapita
listinės “tvarkos” supuvi
mo.

Bet štai, papuolus į “va- 
kacijas,” tai yra, į bedarbių

, eiles, pakliūva ir man “Kel
eivis” į rankas; ir iš pirmo

, pažvelgimo, ]

Ga-

ninkai ir jų laikraščiai ko- Komitetas pasigarsinimų daly- 
voja prieš šia supuvusią sis-;kus pertvarkys ir tuomet bus 
temą, kuri, be kitko, gimdo 
ir mases nenormalių žmo-!
nių. j

Tai tik karo pasekmes 
trumpoj sutraukoj čia sumi
nėjau. Bet jeigu mes pa
žvelgsime į pūvančiosios 
“tvarkos” krizį, tai pamaty
sime, kad jis taipgi pagim- j 
do milionus nenormalių dar-; 
bininkų visame kapitalistiš- ^nklmurdrg/j." C ‘ 
kame pasaulyje, ir dar ne-įdavė puikiai prirengtą 
matyt tam galo.

Michelsonas tokius daly-: ninku judėjime.
nias, suvarys į kruvinųjų 
mūšių laukus; ten jie bus 
apnuodyti dujomis ir pada
ryti nenormaliais, — o vė
liaus juos už tai išromys; 
ir bus pabaigta, didysis 
žingsnis į socializmą įvykin
tas!. ..

Bet mes visai kitaip su
prantame. Mes sakome, kad i 

pažvelgimo, kaip aštrus reikia? panaikinti priežastį,! 
dyglis, stringa į akis tas kuri daro darbininkus ne-' 
būdas, kuriuo šio juodlapio normaliais, — tą priežastį, ;verie5 
ponas redaktorius spren-jkuri gimdo karus, kuri gini- j spaudos 
džia sterilizacijos klausimą, da ekonominius krizius, lie-i seru; $80 vertės 
kuomet sterilizacija jau yra čiančius 
vykdoma fašistinėj Vokieti- -Idasę; o 
joj ir kuomet visoj eilėj fa
šistinių kraštų taipgi prie 
to einama. Gal gi fašistai 
mato tame išganymą, iš kri- 
zio bedugnės išėjimą?...

Bet “Keleivio” redakto
rius nei pusiau lūpų nepalie-

^alima dar daug gauti.
Darbininkų Tarptautinės 

dienos paminėjimo komisija 
pranešė, kad masinės prakal
bos ir turininga muzikalė pro
grama yra rengiama. Įvyks 
kovo 11 d., Finų svet., 7 vai. 
vakare.

Ant galo nutarta rengtis 
prie pikniko vasarai atėjus, 

j Komisija: A. Brazdžiūnas, S. 
IDružas ir J. Grybas. Po susi- 

. Gal gaus k as 
_ J Prė- 

Jekciją Unijos ir jų rolė darbi- 
Po draugo 

kus pražiūri, jis ju nepaste- iGalgausko kalbai, dar 9 drau- 
bi, nes ir jis yra šešėlis šios ]gai ir draug.6s “]im[ai .d]skusa- 
juodos nakties, kurioje ge- ‘dėjime. Tai puikus dalykas 
ma nenormalūs darbininkai, j ir geriausias būdas savitarpi- 

įniam lavinimuisi. ALDLD 9 
kp. turėtų ir ant toliaus tęs
ti savo susirinkimuose tokias 
lavinimosi diskusijas. Aš ma

Streiku Audra Auga ; JSfS 1 S*k’
ctpivlHlJtvvo doLUUIll LUiYoLdiI“ -

-------- čiai mainlerių nutarė tęsti pos pakėlimą.

Miškų Darbininkas

MŪSŲ DIENRAŠČIAM 
AUKA

Cleveland, O.—Penki tūk
stančiai Fisher Body auto
mobiliu dirbtuvės darbinin- 

:į
kų balsuoja streiko klausi
mą.

San .Francisco, Calif. — 
Laivų darbininkai rengiasi 
prie streiko. Paleista klau
simas nubalsavimui x refe
rendumu.

Detroit,; Mich. — Nacio- 
nalė Darbo Taryba įsakė 
Hudsono Motor kompanijos 
darbininkams atidėti strei
ko paskelbimą iki po 15 die
nos kovo. Liepia laukti val
džios agentų ir Federacijos 
vadų pasitarimo rezultatų. ;

St. Louis, Mo. — Nacio- 
nalė Darbo Taryba deda

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai logališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Draugas J. Dielinikaitis, iš 
j Buffalo, N. Y., prisiuntė $20 mas atsibus 1 d. balandžio. Fi- 
' vertės Lietuvių Kooperatyvės nų svetainėje.

i Bend. (“Laisvės”)
Darbininkų Į Nutarta tas klausimas kelti vi- 

visą darbininkų |.Spaudos Diaugijos ( Vilnies ) isose organizacijose. Taip 
toji priežastis taiiįr vertės Daily Workeiio jga| ^us galima išjudinti smul- 

Sėrai piildausė^ ALDLD i |ęįL10sjus namų savininkus ir 
randauninkus į kovą prieš tak
sų kėlėjus.

Darbininkas.

nau, kad kuopos komitetas tu- y\s^s Pastangas, kad^ nepi 1- 
!rėtų tuojaus paskelbti naują 
klausimą, kuris būtų diskusuo- 
jamas sekančiam ALDLD 9 

susirinkime. Susirinki-

įleidus prie streiko Chevro 
let Motor kompanijos ir Fi
sher Body dirbtuvių darbi
ninkus.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Kova prieš taksų kėlimą. Susikirtimas Darbininkų 
su Fašistais Ispanijoj

yra pūvanti kapitalizmo sis- ! •• TTAeA i
'i v. . . ,. |151 kuopai ir LDSA 127 kuo-i
tema. Nes ŠIUO mipeiiahz-; Buffaloje. Draugai juosi 
mo laikotarpiu kapitalistinė ; prjsiuntė į ALDLD centrą pa-' 
sistema panaikina krizį tik įvedant centrui, kad juos pa- 
trumpai valandai, tik išžu- aukotų, kur mato reikalą, 
džius milionus darbininku ALDLD Centro Komitetas 
karo laukuose ir apiplėš^■?ėrus Paauk°Ja4 dienraš- 
nugalėtosios valstybes dar-'iš kur jie buvo pirkti; 
bininkus ir valstiečius. Bet, 'jame 
deja, po išskerdimui miljonų 
darbininkų, po palikimui ki
tų milionų nenormaliais, in-;___
validais ir našlaičiais, ne ii-: 
gam būna “gerovės laikas” > 
kapitalistinėje tvarkoje. Trys 

Argi senai dvokė pasauly- vės 
mu.... ije pūvantieji

Štai tos jo išvados (“Kel.” i kūnai? Ar senai pergaliu-, 
num. 4): igosios valstybės plėšė Vo-;

“Kaip sterilizacija 
liepia į lytinį gyvenimą.

“įvedus Vokietijoj steri- auksą vagonais už mūsų, ■ Pa. sveikino 
lizacijos įstatymą ir prade- darbininkų, klasės gyvastis, :Paa^kavo helerį, ^ir drg 
jus nenormalius žmones ste- kraują, kančias ir ašaras? ; 
rilizuoti prievarta, šituo O ar ilgam buvo tas “ger-i -
klausimu susidomėjo visas laikis”? Tik kol suplaukė- 

nauji milžiniški turtai į sau- j 
jėlėš parazitų bankus ir i 
sandėlius. Tai tik valandė
lė, kol darbininkai vėl paga
mino reikmenis, kurie buvo R 
sunaikinti kartu su milionu raturOs Drauguos 9 kp. Sus. 
darbo žmonių gyvybėmis.

Dar neužmirštos praėju
sio karo- aukos—buvusieji 
kareiviai šiandien badmi- 
riauja, neturi prieglaudos ir 
grumiasi su tais pačiais plė
šikais, už kurių beribius ape
titus jie savo gyvybes au-

ma tie nenormalūs žmonės, 
kuriuos, kaip gyvulius, fa
šistiniai valdovai romys 
šimtais ir desėtkais tūkstan
čių. Bet sulig “Keleivio” 
pono išvadų, tai Hitleris, 
kaip nekalta panelė, susido- ‘ 
mėjo visuomenės’ tobulini-:

Je

Ačiuo- 
draugams buffaliečiams.

D. M. Šolomskas.
ALDLD CK Sekretorius.

<t>

Nelegaliai Komunistų
Lapeliai Berlyne

BERLYNAS. — Komuni
stų Partija išleido ir pa
skleidė darbininkų distrik- 
tuose lapelius už paliuosavi- 
mą draugo Thaelmanno. 
Kiek anksčiau buvo pasklei
sti lapeliai prieš nužudymą 
keturių komunistų Scheer, 
Sehwartz, Schoenhaar ir 

Vadinasi, ko
munistai darbuojasi, nors 
ir baisiausio fašistinio tero- 

į. j. i’o padėtyje.
Grubis iš Brooklyn, N. Y., $2. j

■ Prašome draugų atleisti už 
!šia klaida. .i ? e 1

] “Laisves” Administracija*

• “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMO 
AUKOS

“La is-pasveikinimai 
suvažiavimui per 

darbininku nebuvo paskelbti.
"1 ALDLD 103 kuopą iš Hud

son, Mass, sveikino suvažiavi-
. . v. _ . . . . - _ . imą ir aukavo $3.00. Drg. A. Steinfurth 

atsi- kiečių darbininkus. Ar se-1 Valinčius, iš Pittston, Pa. ir'
nai kapitalistai vežė sau drg. J. Kaspariunas, iš Duryea, 

suvažiavima ir

NORWOOD, MASS.

Amerikos Darbininku Lite-

Kovo 4 d., finų svetainėje, 
įvyko ALDLD 9 k p. susirinki
mas ir diskusijos. Reikia skai
tyti, kad buvo labai pasekmin
gas susirinkimas. Dalyvavo 
pora desėtkų narių ir keletas 
šiaip darbininkų. Tas aiškiai 
parodo, kad naujoj vietoj AL 
DLD 9 kp. susirinkimai ir vi
sas veikimas yrą daug sėk
mingesnis. O r g a n izaciniais 

» pranešimai ir 
: pares ir vakarie- 

i raportą.

“Reikia, tačiau, pasakyti, 
kad sterilizacija ne Hitlerio 
išradimas. Vadinamas eu
genikos mokslas, kuris rū
pinasi žmonių veislės page
rinimu, senai jau siūlo ne
tinkamuosius žmones steri- f 

, lizuoti, kad jie negadintų 
veislės. Tuo būdu norima 
patobulinti žmoniją.

“Šiomis dienomis šiuo 
klausimu Kauno socialde- 

; mokratės surengė viešą pa
skaitą, kurią skaitė Kauno |kojo. Bet juos šiandien ka-

-.gydytojas d-ras Epšteinas. įpitalizmo pastumdėliai ap- i^uslmais buvo
“Prelegentas pirmiausia j šaukė kriminalistais vien raportai šie: 

pabrėžė, kad žmogaus svei- tik už tai, kad jie kovoja už mes komisija išdavė 
katos reikšmė, kaip indivi-!gyvybės palaikymą! Prieš įrengimas pelno davė desėt-
dualiu, taip i valstybės ar 
tatftos atžvilgiais yra labai 
•didele. Sveikas^mogus pats 
maitinasi ir išlaiko savo šei
mą, gali būti naudingas, 
kelti kultūrą, didinti vals
tybės turtus.

“Liguistas žmogus ne tik 
nieko neduoda, bet verčia 
visuomenę, kad jį ijįjaikytų. 
Bepročių, išsigimėliii ir ka
linių išlaikymas visuomenę 
gula gula sunkia našta.

“Ir dažnai koks pamišėlis 
psichiatrinėje geriau gyve
na, negu kuris darbininkas 
dirbąs fabrike.”

Tai tokia pono išvada. Su- 
* lig pastarųjų jo žodžių, rei

kia pamišėlį išromyt, tai jis 
blogiau gyvens, negu dar-

juos atsuktos visos reakci-ika dolerių. Raportas priim- 
nės jėgos, prieš juos-vei-!tas pagįy51^u; . ' ,. .
i- J. t , J • TT..,, ipaskirta: $o del bedarbių de-klausia bus atsukti ir Hitle- |leg.atų> $2 diįnraščio “Lais- 
rio ir kitų fašistinių vals- j vės” preso įsigijimui.
tybių sterilizacijos įstaty- Teatro komisija raportavo, 
mai... |kad komedija “Ant Rytojaus”

Bet kapitalizmas, dar ne-!Jaa pusėtinai gerai susimokin- 
pabaigęs žudyti praeitosios 
skerdynės aukas, o jau gal- į v 
vatrukčiais ruošiasi naujam'tuvių svetainėje, 6-tą valandą 
karui, dar su baisesniais; vakare. Aparta labai juokiii- 
nuodų gazais ir pragaištin- gos komedijos “Ant Rytojaus,” 
gesniais visais žudymo įran- ^us £ražus ir koncertas. O 
kiais. Jie vėl pasirengę pra- tikietas bus tik 35c; iš kalno

Laivas Nuskendo ir 400 
Gyvulių Prigėrė

/ MADRID, Ispanija. 
Pranešama iš miesto 
boa, kad ten kovo 8 d. 
ko susikirtimas tarpe revo
liucinių darbininkų ir fa
šistų. Mūšyje astuoni žmo
nės tapo sužeisti.

......... i-----------------------

Bil- 
įvy-

Prigėrė du Berniukai
NEW YORK. — Liūdna 

nelaimė ištiko Eddie Huga- 
boom, 8 metų ir Joe Bar
rett 11 metų amžiaus. Kuo
met pirmasis nuslydo nuo 
ledo ir įkrito į Westchester j 
upelį ir šaukėsi pagelbos, jo; 
draugas Barrett ištiesė jam Į 
savo ranką. Ant rytojaus: 
abudu tapo išimti iš upelio, ■ 
sušalę, bet rankas tebelaikoi 
sunėrę. Šimtai žmonių, | 
kurie matė berniukų lavo-i 
nūs išiman iš vandens, ne-1 
galėjo susilaikyti nuo ašarų.!

YONKERS.— Miesto ta-
NEW YORK. — Ameri-iryba, nutarė nukapoti algas
„ ------- I?., * ,. . . _ z.kos laivas “Black Eagle 

įplaukė į anglų tavorinį 
laivą “Concordia,” kuris 
gabeno keturis šimtus štu- 
kų įvairių gyvulių. Laivo 
įgula, 61 vyras, tapo išgel
bėta ir atgabenta New Yor- 
kan, bet gyvuliai visi žuvo. 
Laivo darbininkai pasakoja, 
kaip desperatiškai gyvuliai 
gelbėjo savo gyvybę, kuo
met pajuto, kad laivas skęs
ta.

Darbo Unijy Biurokratai
Dalis pelno jr Valdžios Agentai Bijo

ta ir galima skirti diena loši
mui. Susirinkimas nutarė vei
kalą vaidinti 25 d. kovo, Lie-

r F lbus pardavinėjami po 30c.
lyti milionus gyvybių, ap- Taigi, Norwoodo lietuvių pub-
nuodyti kitus milionus
bininkų, padaryti juos
normaliais, o vėliaus
terorizuoti ir romyti!

Tai del tokių baisių prie
žasčių protaujantieji darbi- Įmišija mano, kad Apskričių

dar- Ūką susilauks ir galės pama
nė- ityti juokų komediją už priei- 

jllOS nam^ kainą. Komisija del 
spaudos pikniko pranešė, kad 
gavo iš trijų biznierių• už 
$15 vertes dovanų. Bet ko-

Streikų

Darbo Federacijos 
Green pasikvieti 
agentus iš Cleve-

savo policistams ant 19 
nuoš. Yonkerse yra trys 
šimtai policistų.

Amerikos 
prezidentas 
Federacijos 
lando, St. Louis ir Michigano
Washingtonan, kad pasitarti 
del sulaikymo automobilių dar
bininkų streikų. Tam tikslui 
bus panaudota valdžios Nacio- 
nalė Darbo Taryba, 
pu iš
centrų eina žinios, kad darbi
ninkai nerimsta, balsuoja

Tuo tar-
automobilių pramonės

u z 
streiką, už pripažinimą unijos 
ir už algų pakėlimą.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.Vien tik stanaard geriausios rūšies medžiaga naudojamą. Mes 

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš iyto iki 9 vai. vakare.. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Iii vision Ave., Brooklyn. N. T

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Craborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa' 
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašui
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

i Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
; literatūros, politikos ir visuoine- 
; nes mokslų mėnesinį žurnalą I 

| “PRIEKALAS”
I 1934 M. “PRIEKALAS” toliau i 
j rūpinsis lietuvių sovietinės iri 
į proletarinės literatūros kėlimu i 
| SSRS socialistinės statybos, kapi-į 
ibalistinių šalių gyvenimo i^re-j 
i voliucinės darbininkų ir darbo] 
i valstiečių kovos nušvietimu, ak- ] 
; tingai dalyvaus kovingo pro-] 
; ‘etariato ginklo - marksizmo-le- i 
] ninizmo populiarizavime ir ko-i 
i voje už šio mokslo išlaikymą lie-; 
i tuvių komunistinėj literatūroj. ;
] Dailiosios literatūros srityj] 
] 1934 m. “Priekalas” talpins eiles, I 
] apysakas, vaizdelius, lietuvių see-i 
; nos aprūpinimui duos savo skil-; 
; tyse revoliucinių SSRS dainų ver-] 
] timų, originalių ir verstinių see-] 
]nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-I 
I LAS” dar -daugiau, kaip ligšiolj 
! kreips domės į SSRS sovietinės 1 
; literatūroš ir kultūrinės revoliuci- j 
; jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
; rašytojų raštų talpinimą. ]
! 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 Į 
’ spaudos lankų—didumo. Kaina ; 
[Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris.! 
! pusei metų — 50 cėtuų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”; 

; redakcijos adresu: !
! Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo; 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galimii taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos, 

Rašomos Mašinėlės 

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Runinginh Rand

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

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

wwWtl



Beštaa Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugystės me

tinis piknikas įvyks 29-tą. .dieną lie
pos (July), Clinton (Klasčiaus)1, Par
ke, Bells ir Maspeth Avė. Prašome 
kitų draugijų tą dieną nieko neVeng-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Mirtingumas Nuo Nelaimią 
Daugėja

,šų darbų darbininkai pradėjo patys darbininkai valdosi. 
; kelti protestus prieš tuos re
gistravimus.

i eiga atsisakyti juos pildyti ir 
i organizuotis j Bedarbių Tary- 
! bas.

Sveikatos k o m i s i o nierius i 
John L. Rice paskelbė, kad;

*šeštadienis, Kovo 10, 1934

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI 'l 
/

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

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

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS)

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

VALANDOS:
. 1—2 p. p. 

6—8 vakare
Antradieniais uždaryta

Tel. Rupublic 9-5964

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4 th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-07706 

Namų, Republic 9-3040

ti, ir kviečiame dalyvaut mūsųi pik
nike.Kur fašizmas gauna savo 

spėkas ?
Kur link turi eiti darbinin

kiškas jaunimas?
Tais klausimais kalbės R. 

Mizara, “Laisvės” redaktorius 
ir J. Orman, “Laisvės” ir 
“Tiesos” angliškų skyrių re
daktorius, trečiadienį, kovo 
21 d., “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck Street. Pradžia 8 
vai. vakare. Įžanga veltui.

Po trumpų prakalbų bus 
plačios diskusijos. . Kas tik 
norės, turės progą išsireikšti.

Kviečiame į šį susirinkimą 
visokių pažvalgų, visokių nuo
monių darbininkus.

Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija.

(59-61)
(59-61)Toliaus Pauliukas puolė dar- 

Darbininkų par- bininkus, kad jie neturi sąži
nės. Girdi, seniau jeigu dar
bininkas uždirbo dolerį į die
ną, tai jis galvodavo ar jis 
vertas to. ar jis neskriaudžia 
kapitalistą, o dabar, kad dar
bininkas ir 10 dolerių padaro 
į dieną, tai vis daugiau nori. 
Tai šitaip atvirai ir bjauriai 
Pauliukas gina kapitalistų rei
kalus. Jis liepia darbininkams 
dirbti už mažas algas ir dar 
mąstyti ar jie to verti, kitais 
žodžiais, praktikoje, jis darbi
ninkus stumia . dar į didesnę 
bedarbę, nes kuo darbininko 
mažesnė alga, tuo jis mažiau 
nuperka sau reikmenų ir tuo 
greičiau 
jų 
užmiršo darbininkams nurody
ti iš kur kapitalistai susikrau
na milionus dolerių, jeigu 
juos darbininkai taip “skriau
džia”.

Toliaus tas misionierius aiš
kino, kad ir pasaulinis karas 
tai buvo dievo koronė, už tai, 

ąd žmonės užmiršo jį, bet vėl

Vienas iš Darbininkų.

Paskelbė Streiką
1,100 darbininkų dirbančių 

per keturias savaites, iki 3 d.'prie gaminimo dantų ir kitų 
kovo, New Yorke, buvo 6,827' dantistams reikmenų paskelbė 
įvairių nelaimių ir pavojingų'streiką, 
ligų mirties atsitikimų.
516 daugiau, negu ] 
metais per tą pat laiką, 
širdies sustojimo mirė 1,939.'
Nuo džiovos 354. Nuo visokių jmingiau vesti kovą.
nelaimių ant gatvių ir namuo
se 375.

Jie reikalauja pripa-
Antjžinti jų uniją. - Jie šaukia sa 

pereitais j vo darbo šakos darbininkų su-
Nuo i sirinkimą i Irving Plaza sve

tainę del aptarimo, kaip sek-

Apalpo Bedarbė Mergina
Dorothy Marvin mergina, 

viena iš devynių darbininkų, 
kurie buvo areštuoti prie pa
šalpos biuro ir atvilkti j ka
pitalistų teismabutį ant Centre 
ir Franklin Sts., apalpo teis- 
mabutyje nuo išbad ėjimo.

C. BROOKLYN, N.
susirin- 

kovo L.
33 Hudson

AL-DLD 24 kp. mėnesinis 
kimas įvyks 12-tą dieną 
Aleksiejaus namuose, 
Avė. 7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės, dalyvaukite 
visi, nes šis susirinkimas yra labai 
svarbus, taipgi ir pašaliniai draugai 
yra kvieiami dalyvauti, nes po mitin
go bus prakalbos, kurias kuopų na
riai sakys. Atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti.

Sekr. M. Yuškienč.
(58-59)

PAJIEŠKOJIMAI

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

užsiverčia sandėliai
pertekliumi. Pauliukas

Pašto Darbininką Mitingas

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau partnerio, kuris supran

ta bučernės ir bučerio darbą, 
pilnų informacijų kreipkitės į 
ves raštinę.

(57-59)

Del 
Lais-

PARDAVIMAI
Iš Pauliuko Misiją

Stoja už H.R.-7598 Bilių

North Hudson ligoninėje.

Kankina Bedarbius

Sekmadieni, 4 d. kovo, nus
prendžiau nueiti i bažnyčią i 
pasiklausyti, ką tas misionie 
rius porina. Bažnytukė buvo

. Mirė Lempą Išradėjas
Mirė H. J. Jaeger, 68 metų 

amžiaus. Jis yra išradęs ki-

Areštavo Pikietuotojus
Balti ir negrai 

pikietavo busų
Stot}, Fifth Ave. ir 125th St.,
New Yorke, prieš tai, kad ten 
yra diskriminuojami negrai. 
Policija užpuolė ir areštavo 
septynis darbininkus.

erikos darbininkai ir darbinin- į štai kunigas laiko mišias, 
kės, kada alkani ateina pašai- j vienas žmogelis 
pos, tai dar juos areštuoja irabiejų kelių* ir 
velka į teismus.

Pašto darbininkams nukapo
jo algas prisidengiant ekono- 

j mijos 
ninkai 
kima, 
nį, 11
27, Third Ave. 
New York.Štai kokioje padėtyje yra Am- pilna žmonių, nes ji yra maža, apsuko ir sako, kad tie jau- 

‘ ” mišias, o nikaičiai, kurie kare žuvo, tai
atsiklaupęs liko šventais, 

tankiai kinimas: čia 
į grindis bučiuoja, net gaila joikoronę—karą,

Keistas jo mo- 
dievas užleido 
čia kare žuvę 

jį yra Ijaunuoliai liko šventais. Mat'į jį žiūrint, kad taip
suklaidinę kunigai ir apnuodi-įjam rūpi padėti imperialistam 
inę religiniais nuodais, kad net j ruoštis prie naujo karo. Lai 

Dar dvylika Amerikos Dar- , nešvarias ir jo sveikatai pavo- į dai bininkai mano, kad kai as 
bo Federacijos lokalų pasisakė jingas grindis bučiuoja. .tai dievo koionė, o kada juos 
už H.R.-7598 bilių, kuris įneš-Į Pusiau mišių kunigas susto 
tas kongresan ir reikalaujama, jo jas laikęs, o 
kad bedarbiams darbininkams rius Pauliukas 
būtų mokama pašalpa ir įves- mokslą sakyti, 
ta darbininkams apdrauda iš sigyrė, kad jis 
kapitalistų pelnų ir valdžios 
lėšų.
nizacijos privalo 'stoti už tą 
bilių ir siųsti kongresui reika
lavimus.

reikalais. Pašto darbi- 
šaukia protesto susirin- 
kuris atsibus sekmadie- 
d. kovo, Public School 

ir 42nd St..

Paskutinis Pakvietimas

BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA maža valgykla už 

žemą kainą, išdirbta per daugelis 
metų,- ir yra geroj apgyventoj vie
toj. Del platesnių informacijų kreip
kitės sekamai: Poulos, 490į Sumner 
Ave. (šalę Fulton St.), Brooklyn.

............................... ........ ................................

| Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

- CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

---------- ■■ -------------------------——...................... ............. ..................................................................................

■

----------------------------- - ... ------------------------------------------------------------------------------ ................... .

(59-61)

BROOKLYN ^nTy?7~””
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)Draugai, šis yra paskutinis 
pakvietimas dalyvauti vaikų • 
mokyklėlės vakarėly, todėl bū
kite visi. Remkime mokyklė
lę finansiškai, lai ji gyvuoja 
ilgai.

Taipgi kurių tėvų vaikai 
dar neatsilanko į šią mokyklė
lę, tegul jie ateina į “Laisvės” 
svet. subatoj ir prirašo vaikus. 
Mokyklėlė atsidaro nuo 2 po 
piet iki 5 vai. vakare—suba- 
tomis. Jie čia ne tik mokina
si vien tik rašyti arba skaityt, 
bet dainuoti ir . įvairių žaislų 
mokinasi.

Kas link vakarėlio progra
mos, tai negarsysiu viską— 
dainuos patys vaikučiai ir pri-I 
žadėjo dalyvauti Aido Choro.j 
Merginų Sekstetas.

Galėsite smagiai 
ir užkąsti įvairių 
Įžanga 25c.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
į mobilizuos 
tai lai jie 
užmuš, tai 
Bet patsai 
šiai nenorėjo likti šventu, ki-

* taip jis būtų išėjęs į karą ir 
Išgyrė Lietuvosi fa- pasirūpinęs, kad likti šventu.

šistus, sakė, kad ten žmonės 
labai meldžiasi, jis reikalavo 
to ir nuo Amerikos lietuvių. 
Jis gyrėsi, kad kada čia laikė 
vienoms moterims, supranta
ma tada daug blevyzgojo, tai 
jų skaitlingai lankėsi, dabar 
jis reikalavo, kad ir vyrai

išeina misionie- 
ir pradeda pa- 
Pirmiausiai pa- 

daug kraštų 
apvažiavęs, buvęs Palestinoje 

Visos darbininkų orga- Lietuvoje. 1

ir varys j skerdynę, 
nesibijo, nes jeigu 
jie liks šventais. 
Pauliukas veikiau-

Toliau jis sakė, kad Rusijo
je bolševikams dievas atėmė 
protą ir todėl jie išgriovė baž
nyčias. Kvailas mokinimas! 
Mes žinome, kad Rusijoje bol
ševikai negriauna bažnyčias, 
bet jas paverčia muzėjais ir 
tt.

Vis tiek Pauliuko rnokini-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
v

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Seninę pasišvietimo lemputę skaitlingai lankytų jo misijas.
(“flashlight”) ir prietaisą, ku-'jjs sakė, kad dabar neturite mas labai šlubas, pagal jį die- 
ris yra vartojamas prię opera- darbo, tai turit įvalias laiko, 
Gijų- Sakoma, kad jis yra ir eikite į bažnyčią ir melski- 
daugiau įvairių elektros apsi-'tės, kad dievas sugrąžintų 
Švietimo dalykų išradęs. Mirė (“gerus laikus.” Jis sakė, kad 
North Hudson ligoninėje. j bedarbė yra todėl, kad žmonės 

užmiršo savo dievą, tai dievas 
Į ir koroja. Mat kaip išaiškino

vas gal visaip koroti kapita
listų šalyse darbininkus, be
darbėmis užleisti, karais ir tt., 
bet tas dievas yra bespėkis, 
kada Sovietų Sąjungoje bolše
vikai ne tik nepoteriauna, bet 
iškelia aikštėn kada ir kam

!bedarbę, ne kapitalistinė tvar-ibuvo sugalvotos religijos—iš- 
darbininkai ,ka kalta, kurioje ištobulinimas' naudotojų naudai ir net jo na- 
kompanijos|mašinų, ilg<5s valandos ir ver-'mus (bažnyčias) paverčia į ki

timas skubiai darbinininkų ;tas įstaigas.
dirbti padaro daiktų pervirši, i 
bet už tai, kad žmonės negana- 
poteriauja. Galėtų visi pote
riauti, bet nuo to darbų dau
giau nebus. New Yorke, pa
gal kardinolo Hays įsakymą,' 
pora metų atgal visose bažny-1

Ten Buvęs.

MOŠŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

•; New Yorke CWA vedėjai j čiose poteriavo, kad dievas be- 
pagal Roosevelto planą palei
džia iš darbo viešų darbų dar
bininkus. Paleisdami" jie įtei
kia tiems darbininkams bai
siai ilgus ir kankinančius ap
likacijų lakštus, kuriuose pris-|ydos, bet tik per kovą po ko- bos. 
tafyta visokių visokiausių munistų vadovybe. P 
klausimų įr kabliukų, kad tik Sąjungoje valdžia yra bedie- 
tierps darbininkams nedavus vių-bolševikų

, pašalpos. Sako, kad toki lakš
tai Ųus įteikta del 166,000 
darbininkų. Ir jeigu tik atras 
nors vieną klausimą, į kurį at- 
ąfckymąs bus “negeras,” arba 
**nėpatenk.inąs,” tai taa dar
bininkas negaus pašalpos. Vie-

Rytoj /Visi j Prakalbas
darbę panaikintų, tai už kelių 
dienų dar daugiau bedarbe į 
padidėjo. Ne poteriais bus vai. po pietų, “Laisvės” 
galima prašalinti bedarbė ir tainėjof kampas Lorimer 
kitos kapitalistinės

rankose, ten 
žmonės labiausiai bedieVėja, o 
jokios bedarbės nėra, darbų 
įvalias, dar darbininkų stoka. 
Tai kodėl ten Pauliuko dievas 
negali nubausti bedievius? To
dėl, kad dievas nieko nereiš
kia, o ten bedarbės nėra, nes

ATYDAI SO. BROOKLYNIEČIŲ!
šeštadienį, 10 d. kovo, 1934 metais, Rusų Liaudies Sa

višalpos Organizacijos 66-ta kuopa rengia koncertą ir 
balių, Darbininkų Centro Kliube, 723—5th Avė., kampas 
23rd St. (Įeijimas nuo 23rd St.).

KONCERTINE PROGRAMA:
Bus žymus artistai, dainininkai, šokikai ir gera muzi- 

ka. Koncertas bus labai geras—užimantis. Po koncer
to šokiai iki vėlybos nakties.

Draugai lietuviai darbininkai! Prašome jūs ateiti į mū
sų pdrįengimą, pagelbėti mums ir parodyti savo solidaru; 
mą su-rusais daybinihkais. Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga 25 (tentai. Kviečia Komitetas.

Nedėlioję, 11 d. kovo, 2:30 
sve- 

ir 
sistemos Ten Eyck Sts., atsibus prakal- 

Rengia Amerikos Lietu-, 
Sovietų yių Darbininkių Literatūros' 

Draugijos 1 kuopa. Kalbės 
Dr. J. J. Kaškiaučius iš New
ark© ir draugė S. Sasnauskie
nė—ALDLD Centro Komiteto 
pirmininkė.

Daktaras kalbės sveikatos 
klausimu, apie virškinimo or
ganus ir jų ligas. Tai labai 
svarbi tema. Draugė Sas
nauskienė sakys prakalbą 
apie reikšmę darbininkių tarp
tautinės dienos ir abelnus 
; darbininkų ir darbininkių ko
vos reikalus. Įžanga dykai. 
Ateikite visi ir - atsiveskite sa
vo kaimynus bei pažįstamus.

Jūs Norite Žinoti?
Ar Amerikoj fašj^mas yra 

neišvengiamas ?
j Ar darbininkai gali pasaulį 
neprileisti prie imperialistinio 
kąro?

pasišokti 
užkandžių.
J. L. K.

Bayonnėje Vaidins--“Už Pini
gus Vesta Pati”

Komedija “Už Pinigus Ves
ta Pati” atvažiuoja į Bayonnę * 
ir bus lošiama sekmadienį, ko
vo 11, 6 valandą vakare, 
1934, Lietuvių Amer. Ukėsų 
Kliuįįo Svetainėje, 10 W. 22nd j 
St., Bayonne, N. J. Loš Aido 
Choro Dramos Grupės akto
riai iš Brooklyno.

Taigi visi bayonniečiai ir 
apielinkės lietuviai susirinkit 
gardžai pasijuokti, nes juoko 
bus užtektinai. Lošėjai ir ren
gėjai užtikrina, kad būsite 
visi užganėdinti, nes komedi
ja jau 
gera.

labai pagarsėjus ir

Kviečia Liet* Amerikos 
Ukėsų Kliubas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

>

<!>
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VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius šavo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

Piano Lekcijas
DUODA

A. N.Valinčiute
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninkais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

Apart. 29

Seredomis
7 vai. vakare

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James Sti East 
Tel. HArbour 3424

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer. Street,- 1 “Laisvės” Name 

' , Brooklyn, N. Y.

<!>

<t>

<♦>

<!>

<♦>

j

• X ’ • ■ 1 . '

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

ryt0 Kampas E. 23rd St.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

Šiandien ateiki- 
■ te delei savo svei- 
I katos ištyrimo, o 
i jums bus išaiškin
ti ta, kaip jūs fiziši- 
f kai stovite.
| Odos Nušaščji- 
’ mai, Nervų Ligos, 

A b e 1 nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mčšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

4.,
I Telephone, EVergreen 8-9770 | 
■ •
I J. GARŠVA

Graborius (Undertaker) i " 1
II *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių; par samdo au- ,
i tomobilius ir karietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y. ,
{ ■■■■■■■■«>— ii i»n Ii 1 ■ lūy

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumc

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephonas MEdallion 3’1328

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

—

STEPHEN BREDES, JR. >
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.
%

Telephone Stagg 2-7057

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.


