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IŠKELTAS IMPERIALISTŲ SUOKALBIS

Oriai-

Dirba su Viršlaikiais

9

Berlynas. — Pasitarimai 
tarpe SSSR ir Vokietijos 
delei naujos ekonominės, su
tarties nutrūko, sako oficia
liai valdžios pranešimai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

METUS DIRBUSI DARBI
NINKĄ ATSTATĖ

asmeniui ministeno

pe Lietuvos-Lenkijos nor-

KRISLAI
“Darbininkų Balsas.” 
Mūsų Knygos. 
Nauji Nariai. 
Dingo Miestas.
Japonija ir Jungt. Valst.

Rašo D. M. Š.

Nauji Pasiniojiniai Prieš Darbininkus

Centre paskutinėmis dieno
mis aplaikėm duoklių už nau
jus narius. Drg. P. žirgulis 
iš Rochesterio su senų narių 
duoklėmis prisiuntė už 3 nau- 
jds narius. Drg. W. K. iš 
Edmontono, 18 kuopos veikė
jas, prisiuntė už 5 naujus na
rius duoklių. Drg. S. Pen- 
kauskas, sekretorius ALDLD 
.^7 kuopos iš Lawrence, Mass., 
prisiuntė už 29 narius duokles 
ir tame skaičiuje už 6 naujus
narius. Taigi, kaip matote, į ną prieš streiką (pereitą 
mūsų draugai vis daugiau įsi kėtviHądienį) Rooseveltas 
traukia gavime naujų narių. pasjunte telegrama lyde- 
žinoma, mūsų žurnalas “švie
sa” turi tam tikslui tarnauti.

zituoja Pilsudskį. Tai da- Varšavos valdžia, tačiaus, 
vė pamato manyti, kad tąr- neatmeta reikalingumo, su-

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
centre yra ne vien mūsų laidos 
knygų. Mes turime jų ir iš- 
leistry per darbininkų organi
zacijas Lietuvoje ir kitur. Po 
vienybei su LDSA organizaci
ja visi LDSA leidiniai perėjo 
į ntūsų kAygyną. LDSA cen
tras dar gana apsčiai turėjo j 
knygų. Tūlos iš jų naudingos 
perskaityti. ALDLD kuopos 
ne tik turėtų parsitraukti pla
tinimui, bet daugelis ir ALD 
LD narių jų neturi, o jiems 
būtų naudinga jas perskaityti. 
Mes knygas parduodame pi
giai.

ALDLD centre yra dar 
“Moterų Balso” komplektų už 
1917, 1918, 1919, 1920 ir
1921 metus. Šie komplektai 
yra gražiai apdaryta į knygas. 
Seniau jų kaina buvo $2.50 
Už vieną knygą, tai yra atski
rų metų. O dabar mes par
duodame po 50 centų kiekvie
ną. komplektą. Jų naudingu
mas yra tame, kad juos tu
rint matysite, kokis buvo mū
sų judėjimas tais laikais. Juo
se rasite nemažai rašto apie 
Rusijos revoliuciją. Yra daug 
eilių, apsakymėlių, pasakaičių 
ir net teatralių veikaliukų, ku
rių daugelis yra tinkami su- 
vaidinimui. Komplektų jau 
yra netaip daug ir vėliau jų 
nebus galima gauti. Už $2.00 
gauna visus komplektus.

Į vieną naktį supleškėjo di
delis Japonijos miestas Hoko- 
date, kuris turėjo 200,000 gy
ventoji}. Sudegė 23,000 na
mų. Prie miesto nušlavimo 
prisidėjo ten buvę parako ir 
amunicijos sandėliai, ši katas
trofa įvyko iš priežasties au
dros. Bet iš to gali Japonijos 
imperialistai gauti pamoką. 
Dar Jungtinių Valstijų admi
rolas Maffet savo laiku sakė, 
kad jeigu Japonija pradės ka
rą, tai jai bus ne senoviniai 
karai. Orlaiviai Japonijai ga
li padaryti labai daug žalos. 
Jos mediniai ir popieriniai 
miestų namai greitai ,gali su
pleškėti.

Šimtai Miliony Karo 
Laivynui

WASHINGTON. — Bi- 
lius, kuris perėjo per kon
gresą ir senatą del budavo- 
jimo 102 naujų karo laivų, 
jau įteiktas pasirašyti Roo- 
seveltui. Nėra abejonės, kad 
prezidentas tą bilių pasira
šys ir į kelis metus bus dar 
išbudavota 102 nauji karo 
laivai, kurių išbūdavojimas 
atsieis mažiausiai $750,000,- 
000.

Negana to, dar yra įteik
tas ir kitas bilius pasirašyti, 
pagal kurį greitu* laiku bus 
pagaminta dar 1,184 nauji 
karo orlaiviai. Na ir kas 
sako,, kad karo nebus, kad 
pereitas karas buvo “pasku
tinis”! Jeigu taip, tai kam 
būdavo ja vis daugiau nau
jų karo laivų, orlaivių, ga
mina kanuoliu ir kitu karo c c

pabūklų ? Dar niekados 
pirmiau taip pasiutusiai ir 
atvirai imperialistai nesi
rengė prie karo, kaip jie 
rengias dabar.

Laivakroviy Streikas 
Sulaikytas

WASHINGTON. — Ra
miojo .Vandenyno priėplaū- 
kų laivakroviai' (virš 12,- 
000) fbuvo nutarę streikuok 
ti už pripažinimą unijos : ir; 
pakėlimą algų. Tačiaus die-

riams reikalaujant streiką 
“atidėti,” iki jo paskirtoji 
komisija ištirsianti dalykus 
ir jam pranešianti. Lyde
riai prezidento reikalavimą 
išpildė; streikas atidėtas, o 

.samdytojai tolydžio varo 
savo pražūtingą propagan
dą prieš streiką ir rengia
si streiką laužyti, jei jis 
įvyktų.

DETROIT, Mich.—- Auto
mobilių magnatai, bijodami 
darbininkų streiko, dabar 
leidžia darbą visais garais, 
kad tik daugiau automobi-

• į litį pagaminus pirm, ’negu 
Pastaruoju laiku Japonijos;prasidės streikas'. Kuomet 

ir Jungtinių Valstijų imperia
listai bando sušvelninti savo 
priešingumus, kurie kyla del 
viešpatavimo Ramiajame van
denyne ir del Chinijos rinkų. 1 
Vargiai- kas-iš to išeis. ; žino
ma, .visi' imperialistai yra nu-Į 
sistatę, prieš darbininkų tėvy
nę Sovietų Sąjungą. Daugelį 
kartų jie jau bandė sulipdyti 
bendrą frontą, bet jiem nepa
vyko, nes kada imperialistai 
tik susitjaria vienu klausimu, 
tai pas juos atsiranda daugiau 
niovynių kitu kokiu nors klau
simu. Dabar dar mažiau im- 
perialistaiųM. .pavyks susitart, 
nes ii vieBtfe pusės Sovietų Są- 
jungį'yhi Į4ti ne ta, kuri buvo 
seniau—^ji dsibar galinga, o iš 
kitoš-^kriz^a^dar dauginus pa
gimdė priešingumų pačių im
perialistų tarpe. , Sekamais 
metais dar daugiau susiniaus 
Jungtinių Valstijų imperialis-

i

savo užsakymus1 išpildys, 
;dąrbininkuš palėis,'tada pa
sakys jiems r “Dabar' strei- 
kuokit, kad norit.”- i ■ • 

' Valdžia ir ADF lyderiai, 
matomai susitarę su samdy
tojais, vilkina strėiko pa
skelbimą, kad davus auto
mobilių magnatams pasiek
ti savo tikslus.

Sverdlovsk, SSSR. — Du 
atsakomingiausi asmenys 
delei nesenai įvykusios gele
žinkelio nelaimės, kurioje 
žuvo 33 žmonės, tapo nu
smelkti mirti, o keletas ki
tų gavo kalėjimo.

tai su Japonija, kada Japoni
ja pareikalaus lygaus laivybo 
sū jungtinėmis Valstijomis.

Automobile Darbininkų Streikas Dar 
Atkeltas 48 Valandom, Nes, Girdi,

Reikalinga Daugiau Konferencijų
Detroito Darbininkai Sekmadienį Šaukia Bendro Fronto 

Konferenciją Prisiruošimui Prie Didžiojo Automobilių 
Darbininką Streiko
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas turėjo 
jau dvi konferencijas: vie
ną su automobilių magna^ 

i tais, o kitą antrą sti ADF 
viršininkais. Abiejose bu
vo kalbėtasi delei sulaikymo 
darbininkų nuo streikavi- 
mo. Tiek automobilių kom- 
panai, tiek ADF viršininkai 
skelbia, kad “viskas eina 
sklandžiai,” bet nei viena 
pusė neišduoda tikrų iš 
konferencijos žinių.

Iš patikėtinų šaltinių 
pranešama, kad automobilių 
magnatai pareiškę, jog jie 
nepripažins netgi nei tokios 
unijos, kaip Amerikos Dar
bo Federacija. Jiems ir ji
nai išrodo “perkairi.” Gir
di, jie žiną, kad jų darbi
ninkai norį kompaničnų 
unijų, o ne kitokių!

Kokių priemonių
Rooseveltas griebsis penk
tadienį (t. y. vakar, kuomet 
šitie žodžiai rašomi), dar 
nežinia. Tiek žinoma, kad 
streikas buvo nukeltas dar 
48 valandom.^ Vadinusi, 
prię geriausių; aplinkybių, 
išrodo, streikas neprąsidės 
anksčiau, kaip pirmadienį. 
Tačiaus ir tą dieną valdžia 
naudos pastangas streiko 
neprileidimui, o jei jis iš
kiltų prieš valdžios ir mag
natų norą—bandys greit su
laužyti.

DETROIT, Mich. — Sek
madienį, t. y., kovo 25 die
ną, kaip 10 vai. ryte, čionai 
šaukiama milžiniška ben
dro fronto konferencija nuo j 
įvairių automobilių darbi
ninkų grupių bendro fron
to pamatais delei priruoši- 
mo automobilių darbininkų 
streiko.

Kuomet darbininkai ruo
šiasi streikuoti, tai buržua
zinė spauda, samdytojai, ir 
jų padėjėjai, o taipgi Det
roito didžiųjų krautuvių sa
vininkai ‘ deda visas pastan
gas, kad neprileidus . dai>

WASHINGTON. — Newf 
(Yorko. valstijos demokratų 
atstovas Washington© pu
nas Dickstein pateikė., rezo-j 
liuciją, kurią reikalauja pri
imti. Jis neva dangstėsi 
kova prieš fašistus, ląet tik
rumoje už jo kalbų kyšo fa-, 
šistiniai dantys. Štai,, ką. jis 
patsai sako: “Aš neminėjau 
komunistus rezol iu cijoje.. 
Bet jeigu aš surasiu kelią 
sunaikinimui ;• komunizmo, 
tai aš pirmutinis tą pada
rysiu ... Aš kovosiu už tūo-

Rengiamasi Prie Mai- 
nieriu Streiko

bininkų streikuoti. Tai pa
rodo, kad tiek federalė val
džia, tiek valstijos valdžia, 
tiek miesto administracija 
ir valdančioji klasė streiko 
bijosi, kaip kokio gaisro. 
Jie žino, kad kartą darbi
ninkai laimėję geresnes są
lygas ir pripažinimą unijos, 
jie bus kur kas drąsesni ir 
savistovingesni. ADF vir
šininkai taipgi deda pastan
gų numuilyt kiekvieną dar
bininkų griežtesnį pasijudi
nimą streikuoti.

Tiktai viena revoliucine 
Auto Workers Union drą
siai šaukia darbininkus su
nerti rankomis ir kovoti. 
Tiktai jinai viena laiko 
augštai iškėlusi jų kovos ir 
pergalės vėliavą.

° Pereitą ketvirtadienį, 
kaip 1 vai. p. p., 1,000 Dodge 
fabrike dirbusių darbininkų 
sulaikė penkiom minutom 
darbą pareikšdami protestą 
prieš tai, kas dabar dedasi; 
prieš samdytojus 'ir valdžią, 
kurie bando užgniaužti dar
bininkų streiko sentimentą.

Daugelis darbininkų, ku
rie buvo. įtakoje ADF lyde
rių, pamatę savo vadų ne
tikusius žygius, kelia pro
testą ir stoja už tai, kad 
būtų sudalytas bendras 
frontas su kairiaisiais au
tomobilių darbininkais ben
drai kovai.

PARYŽIUS.
yininkai Molinier ir Malra- 
uix. tikrina, kad jų atrasti 
Šebos miesto griuvėsiai 
yra daug geresniam stovy j, 
negu Babilonijos miesto. 
Girdi, matosi apie 20-30 bal
tų, augštų budinkų ir ap
skritai labai daug senovės 
liekanų.

, f. 

vąldžių propagandos, griau
nančios mūsų demokratinę 
valdžią?’ ' :, •

Suprantama, kad ■> jeigu 
toki Dicksteinai galėtų, tai 
jie dantimis suėstų kiekvie
ną darbininkų organizaciją, 
bet ne jiems išnaikinti dar
bininkų judėjimą. Caras ir 
jo gaujos neprasčiau darė 
planus įr vykino juos gyve- 
niman už ponus DicksteL 
nūs, bet kur yra caras ir jo 
valdžia? Ir Amerikos Jung-

jautinį dėportAvimą kiek- tinių; Valstijų- darbininkai 
vieno koųiųnisto.. Ši šalis priešakyj • su komunistais, 
negali būti dirva dęl užsie? inpkes atremti išnaudotojų 
nio valdžių šnipų ir užsienicd pasimojimus ir; laimėt kovąi

r

WASHINGTON. — Nie
kuomet šitos šalies istorijo
je nebuvo tokio judėjimo už 
streikus, kokis yra dabar. 
Be to, kad jau eilė streikų 
veikia, o automobilių darbi
ninkai prie jo rengiasi, 
minkštosios anglies kasėjai 
taip jau ruošiasi streikuoti. 
Manoma, kad su balandžio 
1 d. mainieriai gali išeiti į 
streiką. Iš viso streikas ga
li apimti 325,000 mainierių.

ADF lyderiai ir čionai la
bai daug vilties deda ant 
prezidento Roosevelto. Jie 
mano, kad jis ateis jiems į 
pagelbą ir kaip nors ban
dys streiką palaidoti dar 
jam neprasidėjus.

Šiuo tarpu eina
tarpe ADF viršininkų ir an
glies baronų atstovų. Su ba
landžio mėn. 1 d. pasibaigia 
minkštosios anglies kasėjų 
unijos su darbdaviais pada
rytas1 kontraktas.

Kalnas Grūmoja Nuvir
tau ant Nedičkio 

Miestelio

Pilsudskio Pasiuntinys Zupow Dažnai
Lankėsi į Kauną Svarbiom Misijom;

Paskui Jis Vizituodavęs Pilsudskį
Bet Lenkijos Valdžia Užginčija Gandus Apie Lietuvos-Len 

kijos Santikiy Pagerėjimą; Zaunius Pasitraukė
VARŠAVA. — Jai<ų tūlas tos Zaunius. Tai reiškia, 

laikas, kaip Pilsudskio pas- kad, jeigu ir ėjo panašios 
las, Zupow, kuris yra gimęs ! derybos, dabar, užėmus nau- 
Vilniuje, dažnai lankosi i Jam
Kauną, pas Lietuvos vai- veikiausiai bus ta po- 
džią, ir iš ten sugrįžęs vi- htika pakeista.
zituoja Pilsudskį. Tai da- _ • ■

daryti su Lietuva kokius 
mališki santykiai bus at-!no\'s normališkesnius san- 
steigti. Iki šiol, kaip žinia, | tikins. . Jeigu negalima, 
tie santykiai buvo neaiškus: es3, atsiekti pilnus dip- 
nei karas nei taika. lomatinius ryšius, tai bent

reikėtų nors transportaci- 
jos klausimą išrišti, kad 

‘ tarpe Vilniaus ir Kauno bū
, . Tarnaus siomis dienomisderybos L ... v . v. . ..'Lenkijos uzrubezimų reika

lų ministeįiS- pulkininkas:^ įsteigta normališki ge- 
Juozas Beck, užginčijo pa- į e i n keliais susisiekimai, 
skalus, būk tarpe šitų dvie-;prie to> girdi; Varšavos po- 
jų šalių eina kokios ’nors'-
derybos. Girdi, Zupowo vi- P S1(? _____
zitos į Kauną buvę jo as-, Neiabai senai buvo pas- 
meniškas įeikalas ir jo lan-, keĮbta žinių, kad greitu lai? 
kymąsis pas Pilsudskį Var-|; — ‘ - - -- -
šavoje—taip pat asmeniš
kais sumetimais padaryta. >

PESARO, Italija. — Apie 
mylios iibpusės storumo kal
no Hefčdles kraštas po bis- 
kelio plyšta į šoną ir grū
moja užvirtimo pavojum 
ant rhiestelio Santa Agata 
Feltria, kuriame, gyvena 
apie 5,000 gyventojų. Dau
gelis žmonių šalinasi iš mie
stelio, bijodami pavojaus. O 
kalno atskala vis plyšta. In
žinieriai bando pasukti at
skalos griuvimą į kitą pusę.

Supleškėjo 23,000 
Namų

TOKIO, Japonija. — 
Hakodate mieste sudegė 23,- 
000 namų, žuvo virš tūks
tančio žmonių ugnyje ir 
griuvėsiuose ir virš 2,000 
yra sunkiai sužeistų. JCetu- 
ri karo laivai pribuvo į prie
plauką, - atveždami kenuoto 
maįsto, | 15,000 ■ blaįketų f »ip 
20,(100 karihili kpšileflgimų? 
Daugelis iš sužeistų hėišliks 
gyyi. j Išliko1 tiktai kraštais 
miesto mūro namai ir kaip 
kurios mokyklos. Nuosto
liai dideli, bet dar nėra ap- 
skaitliuoti.

MARIJAMPOLE. — Vieno
je sindikatinėje . įstaigoje 
dirbo 9 metus darbininkas po 
7 dienas savaitėje. Pirimaus 
gaudavo 7 lt. per dieną, o da
bar 5 lt. Kadangi dabar yra 
pakankamai bedarbių, tai 
darbdavys išsirinko sau Vieną 
bedarbį, kuriam mėkės tik 12 
It.į užij^dienas darbo. Y •

ku į Kauną atvyksiąs Litvi* 
novas, Sovietų Sąjungos už- 

irubežinių reikalų liaudies;
Prie šito Becko pareiški- komisaras, kuris, pasak tu- 

mo prisideda ir tas faktas, lų, bandysiąs tarpininkauti 
kad šiomis dienomis pasi- tarpe Lenkijos ir Lietuvos, 
traukė iš Lietuvos užrube-Kiek šitos žinios turi tie-• v i •
žinių reikalų ministerio vie--sos, sunku pasakyti.

PARYŽIUS. — Areštuota 
visa eilė šnipų, kurie dirbo 
tarptautinėje papėdėje. 
Juos kamantinėjant paaiš
kėjo, kad yra sudarytas Ja
ponijos ir Vokietijos šnipų 
tinklas, kuris darbuojasi 
tam, kad įtraukus Japonijai 
į pagelbą kare prieš Sovietų 
Sąjungą Angliją ir Jungti
nes Valstijas.

Paaiškėjo, kad kada Fran- 
cijos imperialistai smarkiai 
niaujasi su Vokietijos fašis
tais, tai Francijos kapitalis
tai, kurių fabrikai gamina 
amuniciją, yra daug pinigų 
suteikę Vokietijos fašistams 
su Hitleriu priešakyje, pirm 
fašistąi įsigalėjo. Jie rėmė 
fašistus,; peš nujaučia, kad 
fašistai išprovokuos karą ir 
amunicijos gamintojai pasi- 
dūrys didelius pelnus.

Šnipų gaujos zuja Fįnlan- 
dijoje ir Rumunijoje ruoš
damos karą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Paskutiniu laiku pasira
šyta Lenkijos ir Vokietijos 
10 metų nepuolimo sutartis, 
arba taikos sutartis, yra nu
žiūrima, kad ar tik nebus 
dalis imperialistų ruošiamo 
karo prieš Sovietų Sąjungą. 
Spėjama, kad Lenkija sutin
ka atiduoti Vokietijos fašis
tams koridorių su Gdynia, I rius Gomoju, kuris, mano- 
o Vokietijoj fašistai pasižą- ma, yra prikišęs savo ran- - 
dėjo teikti Lenkijai pagelbą kas prie suokalbio.

užkariauti Sovietų Ukrainą, 
kada Japonija pradės karą 
iš Mandžurijos pusės.

Dedamos visos pastangos, 
kad įtraukus Jungtines Val
stijas į bendrą imperialistų 
suokalbį prieš Sovietų Są
jungą. (

Iš to yra daugiau aišku, 
kodėl pastaruoju laiku Ja
ponijos visoki , ponai taip 
pradėjo zuiti po Jungtines 
Valstijas. Dabar iš Japoni
jos sostinės, Tokio, praneša
ma, kad Japonijos imperia
listai sutinka pasirašyti su 
Jungtinių Valstijų imperia- 
lištais sutartį del Philippinų 
salų. Tuom pat kartu Wa- 
shingtono ir Tokio imperia
listai apsimainė draugiško
mis gromatomis, išreikšda
mi, kad jie taikoje sugyve-

jna. Dabar pasirodo, : kad 
Washington© ir Japonijos 
imperialistų derėjimasis ev 
na jau keli mėnesiai laiko. 
Vis daugiau imperialistų in
trigos grūmoja uždegti jpa- 
saulį naujo karo liepsną.

Bucharestas. — Policija 
skelbia, kad jai pavyko su
sekti suokalbį nužudyti ša
lies premjerą G. Tatareš- 
cue. Suareštuotas profeso-

1 •3
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Na, ir kąip gi dabar? ',
Pamatę, kad socialistai su La Guardia 

jų streikų tuomet pardavė; pamatę, kad 
iš to streiko darbininkai nieko nelaimėjo, 
jie ėmė galvoti. Jie pradėjo atsiminti 
komunistų žodžius, jiems sakytus laike1 
streiko. Ir štai dabar antras streikas.

jaunuolių, kaipo darbininkų Vaikų, užda
vinių ir pareigų. Ir tuo būdų komunis
tai turi pasisekimo tame darbe. . '

“Draugas” ragina savo vienminčius 
traukti tąjį jaunimą į kunigų organizaci
jas. Ką gi jos gali suteikti darbininkiš
kam jaunimui? Žadėti po smerties dan-

daugiau, kaip tik į>rigaud, 
tys f kunigai netiki tam, ką; 
Del to; daugelis praplčšusių 
kų ir: bėga iš jų kontrolių 
žadi jų.

. niekis j

i kitiėfns 
akas -(įąrbmųi 
jąmų organi

United States, per year ..................... $5.50
Broeklyą, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year _____... $7.50
Canada and Brazil, per year ............  $5.50
United States, six months ...___ .7 $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months $4.00
Canada and Brazil, six months ........ $3.00

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

11 ' of March 3, 1879

Pasibaisėtinos Fašizmo Aukos
Komitetas Gelbėti Vokietijos FašižmO 

Aukoms skelbia, kad per vienus savo 
viešpatavimo metus Vokietijos naziai iš
žudė 3,000 prieš-fašistinių kovotojų — 
daugiausiai, žinoma, darbininkų-komuni- 
stų. ' Pasak pranešimo iš Paryžiaus (kur * 
yra minėto komiteto tarptautinis cent
ras), pradedant su 1 d. sausio, 1933, iki 
kovo menesiui, šių metų, iš viso buvo nu
žudyta 3,000 asmenų. 26 asmenys buvo 
oficialiai nusmerkti mirti ir jiems nukir
stos ’galvos. Kiti kelios dešimtys asme
nų dar laukia mirties, pasmerkti, bet dar 
nenužudyti. Kiti buvo nužudyti šiaip 
įvairiais būdais, daugiausiai neoficialiai, 
kalėjimuose, koncentracijos stovyklose ir 
1.1. 119,682 asmenys buvo padalyta am
žinais invalidais arba šiaip sužeisti.

Iš viso politinių kalinių Vokietijoj Šiuo 
tarpu yra, sako komitetas, 174,000. Jie 
randasi kalėjimuose, koncentracijos sto
vyklose ir srnogininkų buveinėse—bara
kuose. Valdžia bando skelbti, kad ši 
skaitline yra perdėta, bet komitetas nu
rodo, kad jo žinios yra autentingos, at- 
sargiai surinktos ir patikrintos.

Minėtą komitetą sudaro daugiausiai , 
žymūs intelektualai,, o jo pirmininkų yra 
lordas Marley, žymus Anglų liberalas^ 
Šito komiteto skyrius veikia ir Ameriko
je, rinkdamas pagelbą -Vokietijos nazių 
persekiojamiems darbininkams.

Šitie daviniai turėtų supurtyti kiekvie
ną .darbininką, kuris turi .jausmus, ir 
proto. Tai parodoma, kaip budeliai na- 
ziai naikina viską, kas yra geriausio; 
Vdkietijos darbininkų klasės puikiausius 
žiedus.

? \ Tai podraug turi būti paakstinimas vi
siems Amerikos darbininkams subruzti į 
pagelbą Vokietijos persekiojamiems na- 
zhy kankiniams. Tolydžio turime reika
lauti kudveikiausio d. Thaelmanno pa- 
liuošavimo iš fašistinio karcerio, kuria
me, jis tebelaikomas dieną ir naktį su
rakintas ir dažnai mušamas.

Ilk sis streikas jau visai kitokio pobu-. , 
džio. Jis kovingas. Jis yra rankose pa
čių streikierių. ■

Dėka tam, valdančioji klasė per savo 
spaudą ir radio ėmė šmeižti streikierius. 
“Govėda”, “riaušininkai” ir kt būdvar
džiais krikŠtina tuos, kurie kovoja už sa
vo reikalus.' - ; >;.■>

Darbininkai privalo visais būdais pa- 
. remti šį karingą New Yorkįo taxi-cab- 
j manų streiką. , Paremkiių, jį ne tik mo-' 
raliai, bet ir medžiaginiai L

Majoraš La Guardia atvirai grasina 
laužysiąs streiką visom priemonėm,' ku
rios yra jo rankose., Girdi, jis pastatys - 
prie kie kvienos t reiklauži jojančio taxi- ’ 
cabmano po policistą saugoti streiklaužio 
kailį.

Šis jo pareiškimas turi būti suprastas, 
kaipo atviras pasisakymas už streiklau- 
žystę. Šis majoro pareiškimas, beje, pri
valo išbudinti kiekvieną darbininką į pa- I 
ramą streikieriams.

Preso Reikalai 
Šiandien

K.

“A Rioting Rabble...”
Šitokį pavadinimą suteikia kapitalisti

nė spauda New Yorko taxiu keravoto- 
jairis, antru kartu išėjusiems streikan 
vyriausiai už pripažinimą unijos.

^Rioting rabble’,’ (riaušingoji govėda) 
pavadinimas primetama šiuo tarpu ’ vi-. 
siėhi 'darbininkam, kurier nepaisydami 
viš^'strėfkiipja ir kovoja už savo reika-, zr r iU. p . f, . . . - . -r
*W. ( .i-!,; O' - t -

Ko .gi^nory tūkstančiai New .Yorko ‘ 
streikuojančių taxicabmanu? Vyriausis 
jų reikalavimas, Tai pripažinimas jų^ pa
čių ,unijos< Jie nenori kompaničnos, sami 
dytpjų įsteigtos unijos, nes tąi ne unija, 
bet istikrųjų, sanfdyiojų mašina gynimui 
jų, samdytojų interesų.

‘Visai nesenai šitie patys1 taxiu kėra- 
votojai buvo sustreikavę del to paties. 
Tiič-tuojau, prisipląkė prie jų socialistų 
lyideriži, šu buvusid ’teisėju Pankęn prie
šakyje, ir “sutaikė”. ’ Streiką likvidavo, 

• paskelbdami, kad darbininkai laimėjo.
L& Guardia, New Yorko. majoras, prie 
to taip jau prisidėjo. Kuomet komunis
tų spauda ir kalbėtojai išrodinėjo strei
kuotojams, kad tasai jų žygis nereiškia 
jiems gero, kad. jis daromas naudai sam- 

. <Wpjų? tai, žinoma, streikieriai neklausę 
'ykdmwiistų balso. Daugelyj atsitikimų 
tuomet “Daily Worker}” jie neįsileido į 
savo susirinkimus.

Gaisrų Aukos New Yorke
1 Nuo sausio 1 d., 1934, iki kovo 21 d., 

Didžiajam New Yorke gaisruose sudegė 
48 darbininkų šeimų nariai. Reta ta 
diena, kurią nebūtų palaidota arba sužei
sta liepsnose ir griuvėsiuose žmogus.

Kame to viso, priežastis?
Priežastis tame, kad namai, kuriuose 

1 tšitie gaisrai įvyko ir kuriuose darbinin
kai gyvena, neturi priemonių išsigelbėji- 
.mųi nuo mirties laike gaisro! Tie narnai 

į senoviški, apleisti; lųetikę, gyvenimui.į 
i “Gerbūvio?; laikotarpy j, Jkuoniet darbi

ninkai galėjo užsidirbti kiek tiek gyveni
mui, ji’e bego iš tų namų' į geresnius. Bet 
pastaruoju laiku, siaučiant bedarbei, vis; 
didėjant ąkurdui, šitie^ netikę gyvenimui i 
namai yra perpildyti bedarbiais; skur
džiais, kadangi čia pigiau pastogė gauti.

Štai kodėl pastaruoju laiku tiek ><iaug 
‘ gaisrai nuneša gyvybių New Yorke! *

Tolydžio tūkstančiai geriausių namų 
tebestovi tušti!

■

Atsiminkim, kad iš tų 48 asmenų nėra 
nei vieno buržuazijos nario!

Atsiminkim, kad liepsnose spirga dar
bininkai—tie, kurie išstatė puikiausius 
namus-palocius išnaudotojams!

Kaip galima įsivaizduoti bjauresnę 
tvarką?!

Štai kodėl New Yorko komunistai šiuo 
tarpu darbuojasi, kad iš visų namų, ne
tinkamų gyvenimui, darbininkai kuovei- 
kiausiai turi būti perkeliami į geresnius 
namus miesto administracijos lėšomis. 
Naujoje vietoje jiems turi būti paliktos 
rendoą tos pačios, o skirtumus savinin
kams tūri, užmokėti miestas!

Kuomet pas jus> New Yorko darbinin
ke, apsilankys žmonės su peticijomis ši
tuo reikalu, pasirašykite ir paremkite tą- 
j j žygį!" ;

Tegul (bus džiaugsmo 1 vi
sos Amerikos darbininkiš
kai visuomenei, jog preso 
įsįgijimui aukos plaukia 
gražiai. • / ■ . i - <

Skaitykime draugų Jais? 
kuS: ‘ r i-.m

11 “Draugai laisviečiai: Pri- 
siunčiu Čekį ant $7.00, ku
riuos draugai suaukojo AL 
DLD 13 kuopos susirinki
me. Tai bus auka “Lais
vės” naujam presui. Nors 
maža auka, kaipo nuo easto- 
niečių, bet manau jog ne
bus paskutinė tam svar
biam tikslui. Aukojo šie 
draugai: L. Tilvikas, K. Ju
dickas, M. Urba po $1.00; 
A. Tivydis, R. Stančikienė, 
J. Šlapikas po 50 centų; F. 
Backis 30 centų; K. Miko
lai tis, O Urbienė, B. E. 
Senkevičienė, V. Morkaus- 
kienė, J. Walaker, V. Ling- 
vinas po 25 centus; smulkių 

. aukų 70 centų. Draugai 
aukokim 
o presas 
mokėtas. 
■Pa.”k i

siuntinėjimą ir prisiunciu 
už prenumeratą $5.50 ir 50 
centų nuošimčių, kuriuos 
skiriu į preso fondą. Drau
giškai, Kaz. Bogužas, Ava
lon, P&.”

“Gerbiama ‘Laisvės’ Re- I . ’ •.
dakcija: Šiąrųe Jaiške rasite 
čekį sumoje $9.75, kurie da
linasi sekamai: Už j prenu
meratą $5.50, ALDLD cent
rui mokesčiai $3.00, Už kny
gas 50 centų, auka preso’ 
fondui 50 centų. .. Draugiš
kai, J. Kūgis, CocheseU, 
Mass.”

“Gerb. Draugai: Čia ra
site money orderį vertės 
$2.00. Malonėkite padalin
ti sekamai: !
darbininkų tvirtovę, tai yra 
‘Laisvės’ preso fondą, o ki
tas doleris tai ;
mas Komunistų Partijos 
8-tai K o n v e n c i jai, kuri 
įvyks Cleveland, Ohio. Ma
lonėkite perduot.
kai, J. J. Potienė,

n,. ”

kas kiek išgalim, 
tuojau turi būt iš- 

M. Urba, Easton,

i ‘Laisvės’ , Adm

Dimitrovas, Popovas 
ir Tanevas Sovietu 

Sąjungoje

JjJol [&&ti?ūbbė, krūtamuose 
(payeįksluose su linksma 
šypsąt veiduose, džiaugėsi 
sulaukęs ištikimus revoliu
cijos kareivius. šimtai 
tūkstančių kolektyviečių ir 
fabrikų- darbininkai siunčia 

i širdingus pasveikinimus dd. 
|Dimitrovųi, Popovui ir Ta- 
nevui. .

28 d. vasario įvykę 
nis mitingas šernų jų 

: vikų kliube minėjimo 65 me- 
! tų revoliucionierės, drauges 
iKrupskos. Draugas Dimit
rovas minėtam susirinkime 
pareiškė: “Mes dar būsim 
Sovietų Vokietijoj.”

Į senųjų bolševikų eiles 
tapė priimti draugai Dimit
rovas, Popovas ir Tanevas.

Sovietų Sąjunga išplėšė 
iš fašistų nagų draugus Di- 
mitrovą, Popovą ir Tanevą. 
Juoš atvežė iš Vokietijos į 
Sovietų, Sąjungą orlaiviu 
27 Į vašąrię, apie 8 vai. va
kare. Vadovaujančios įstai
gos sužinojo tik paskutinę: . Draugas Dimitrovas, kal- 
minutę/kad Dimitrovas, Po- bedamas, apart kitko sako: 
povas ir Tanevas atlekia or- MAš nesuprantu, kaip ga- 
laiviu. ‘ į Įėjo mane įsiimti į senųjų

Komunistinio Internacio- į bolševikų eiles; ar aš užsi- 
nalo prezidiumo nariai, drg. I tarnavau?” šiuos žodžius 
Manuilskis, Knorinas, Hek- j pasakius, .pasipylė dideli

i Drg. Dimitrovas susijaudi- 
J no, bet toliau tęsė savo kal-

$1.00 į mūsų kert, Lozovsjds, Kapsukas J aplodismentai a u ditorijoj.
Jaroslavskis, —staigiai nu- 

__ v važiavo į Aerodrorųą pasi- 
pasyeikini- tikti revoliucijos kovotojus. kad seni bolševikai yra

Pribuvus draugams į tarp- tie, kurie buvo Rusijos pąr- 
tautinę proletariato tėvynę, tijoj ir buvo ilgus-ilgus me- 
Maskvoj radiė pranešė link- tus kalėjime ir buvo išsiųs
imą žinią, kad pribuvo išti- ti į Sibirą. Jie buvo inkvi- 

kovo- zicijos įrankiais kankina
mi ir jie dabar randasi mū
sų didžiulėj Komunistų 
Partijoj ir kovoja už pas
tatymą socializmo, ot, tai tie 
tik ir yra seni bolševikai. O 
męs, buvome Vokietijoj, ir 
mūsų buvo pareiga kaipo

revo-

Draugiš- 
Philadel-

Adminis-

kimi revoliucijos 
tojai draugai , Dimitrovas, 
Popovas ir Tane vas, 
kurie herojiškai kovojo 
prieš fašistų terorą. Suži
nojęs Maskvos proletaria
tas per radio, 27 d. vasario 
vakare, kad randasi dd.

“Gerb. ‘Laisvės’ 
tracija: Prisiunciu $3.50, 
kurie dalinasi, sekamai: $3 
už prenumeratą pusei me
tų, o 50 centų preso fondui. 
Su giliais linkėjimais, Ė. 
Lukoševičius, Washington, i-nevas , Mąskyoje, sujudo.' ^kičinę ir proletarinę užduo- 

>' Ant kiekvieno gatvės kam-!
i ------------- 1-------- 1-------- i----- UI...... ...........................

“Draugas”Dejuoja '
x -Chicagos marijonų <(įięnraštis "dejuoją? <> 
del lietuvių ’komumshį susirūpininio 'dar
bininkišku jaunimu. ‘ Girdi,; jie stęhgiąsi; 
pasigauti jaunimą “į; savo pinkles”, 
stengdamiesi įtraukti “} komuhistinįyju
dėjimą nekalčiausiomis priemonėmis.’? ;

“Draugas” klysta, slęelbdamas, kad ko* 
munistai- vartoja kokias y tai “nekalčiau
sias priemones” traukimui darbininkiško 
jaunimo į darbininkiškas organizacijas. 
Komunistai; skelbia darbininkiškam jau-- 
nimtii, kad jo. vieta jų pačių reikalus gi
nančiose .organizacijose. Jie aiškina 
jaunimui ■ reikalingumą darbininkiško 
sporto, darbininkiško i meno ir rągina 
jaunimą kovoti prieš imperialistinį karą 
ir fašizmo pavojų. Tais tikslais .komūni- , 
štai organizuoja darbininkišką jaunimą.. r

Taigi čia nėra jokis “nekalčiausias bū
das”; bet tiesioginis, aiškus išdėstymas

■ “Gerb
Hdrtfbrdo darb. organizaci
jų bendhas kdriiitetas turė
jo grybų vakarienę 18 d. 

. kovo pandai jaunuolių va
sarines mokyklos. Laike 
vakarienės, viena iš jaunuo
lių studenčių; A. Rama- 

' nauskaitė, pasakė kelis žo- 
I džius kaslink “Laisvės” nau- 
; jo preso ir reikalingumą au

kų. Tuojau paaukojo šie 
draugai: J. Beržinis $6.00; 
po dolerį aukojo J. Veive- 
ris, M. Janusevičius, F. Ro- 
manauskasppo 50 centų au
kojo J. Sinkus, O. Malinaus- 

, kiene, K. Plitnikienė, J.
Trunca, A. Ramoška, A. 
Brunza, A. Kundrotas; po 
25 centus aukojo A. Mali
nowski, V. Staugaitis, M. 
Urbonienė, W. Zorskis, B. 
Muleranka, S. Makaveckas, 
A. Babinskis, O. Vilkaitė. 
A. Obeliūnas. Su smul
kiais suaukota $18.15, ku
riuos prisiunčiam “Lais
vės” presui, širdingai ačiū

J visiem, kurie aukojo.* A. 
, Kęmąpąųskas, H a r t f o rd, 
Conn.” » ’ - <
' Džiuginantis dąlykas,^ ,JŠ 

jaunuolių girejėt tokią pųi- 
' ’ląą ihiėiatyvą, / kaip padup^ 

ta ausčiau tilpūsiatnv laiš
ke. Jeigu jaunuoliai pla
čiau pradės rūpintiš savo 
spaudos palaikymo (i;ejka}u,; 
taipy kaip pasirodė ;HartfQr-; tą ' patį prisidėdami prie nevisai gal sveika a 

kad galėsime turėt ;sykį į 
savaitę, bet bar ir dažniau?

Pą.” '■1

“Gerb. ‘Laisvės’ Adminis
tracija: Prisiunciu už “L.” 
prenumeratą pereitų metų 
$5.00 -.ir šių metų 
vieną? dolerį skiriu 
fondą. J. Chuplis, 
dale, Pa.”

Dimitrovas, Popovas ir Ta- komunistų, išpildyti.

(Tąsa 5-tam pusi.)

$5.50, o 
į‘ preso

D A RBININK U 
SVEIKATA

----------------------L——-----------------------—
DR. jJj. KAŠKIAUČIUS

371 Lake St., Newark, N. 3.
Telephone: Humboldt 2-79G4

Šiuo kartu aukų
$29.65. Iš anksčiau turėjo
me $640.25. Viso preso fon
de yra $669.90.

Šiuo atveju, darbininkiš
koji visuomenė parodė Ih- 
bai daug atydumo. ‘Lais
vės” šėrininkų suvažiavimas 
nutarė pirkti naują presą 
ir vėliau “L.” Bendrovės 
direktoriai atsišaukdami į 
visuomenę paramos -pasky
rė kvotą iki kovo 15-tai die
nai surinkti $650.00. Šian
dien dar tik kovo 24-ta ir keli šmotai kaulo, kad paliuo-j skiediniu, 
jau aukų turime $669.90.

gavome

GREKLĖ SKREPLIUOJA

Jūs suteikiate daug naudin
gų ir, kas svarbiausia, papras
ta ir lengvai suprantama kal
ba, patarimų, kuo daug gali
te pagelbėti “Laisvės” skaity
tojams. Jei rasite galimybės 
prašyčiau ir aš jūsų patąrimd 
Esu dar jaunas vyras, 
kau.
gal nosies operaciją, 
kaip jūsų buvo aprašyta kovoj 
m. 15 d. “Laisvėje”, tai yra j 
iš vienos pusės nosies išpjauta gerklę 

1 r a I v X ■ Ir n i, I Ir rl o I i i i ’ O Ir t n i v

ir toji sloga prašalinti.
Parsineškite. Drauge, iš vai

stinės sidabrinės druskos skie
dinio: “Silver nitrate, 5% so
lution, 3 ounces.” Pasigamin
kite kad ir pats iodo ir glice- 
rinos mišinio: trečiadalį nedi
delės, pora uncijų, bonkutės 
pripilkite paprasta iodo tink
tūra. o du trečdaliu—gliceriną ; 
suplakite, tai turėsite gero 
gerklei veisto.

Kas rytas išsitepkite sau 
sidabrinės druskos 

Medvilnės kuokšte- 
... Išdalies tas j lę apvyniokite aplink virbalo 

—- nepagaunu slogui ar kokio pagaliuko galą, pa
ir, prieš 

apsitepliokite sau

neįrū-
Turėjau keletą metų at

lygiai

suoti kvėpavimą.
Mašina kainuoja $1.950.00, gelbėjo,

dažnai. . Bet vienas dalykas dažykite skiediniu 
yra, kad po mažuoju liežuvė- veidrodį, 
liu, gale gerklės, labai dažnai, gerklei vaisto.
ypač iš ryto, prisirenka skrep-j O kas vakaras, pries gult 
liy, kurię dusina ir kurie sun-j eisiant, toki.uo pat būdu apsi- 
ku išępjąuti; tenka daug kraip j tepkite gerklę iodo ir glice- 
ksėti, kol pravalai gerklę. Pfer; ribos mišiniu.
veidrodį ,matosi galugerklėj, j Darykite taip keletą mėne- 
kaip baltaisruoželiais tie šių, nes tai chroniška sloga ir 
skrepliai driekiasi. Daktaras,rėikalipga ilgoj<o; gydynno. Be 
sakė, kad tonsilįai sveiki, iri-1 to, da kuo ir ^paskalaukite, 
patinsta, tik šiaip gal gerklė I pagargaliuokite gerklę. Bori- 

melsvesnė, nes rūk^ties skiedinys čia ge- 
atrodanti. irai tinka. Su kaupu arbatinį.

ATSAKYMAS 'šaukštelį “boric acid” ištarpin-
] kite stikle karšto vandens. Kai 

P. Buknys. I , Jums, Drauge, matyt, yra- praauš, keeltą kaitų p^garga- 
iįsisenejusi sausoji gerklės slo- liuokite gerklę kas dieną.

Abėlnoji higijena irgi padės , 
dalykui. Paprastas, gamtinis, 
nesugadintas maistą, u , pras,

^ikž- 
čiojimai, gilus 
tt. Imkite žuvų alitoą^ ^ent 
po gerą šaukštą kani Jdieha. 
Tai labai gerai nosim, gerklei 
ir vjšiėmS' kvėpavimo orga- 
'nams? Imkite, žinoma, vir iodo 
tinktūros, po lašą dukart kas 
sa vaite, su v a n d e p i u.

su jos prirengimu spausdi
nimui pasidaro virš $2,000, 
bet. išmokėjimui likusios su
mos turime laiko. Mokėji
mas bus ujo $70.00 į mėne
sį. 1 Sekanti bila- reikės mon 
keti 15 d. ’ balandžio. Kaip, 
drąųgai parodė savo prole^ 
tarinį atydumą sukėlime pi
nigų v įmokėjimui- perkant 
presą, tikime, jog parodys kiek .raudonesnė,

de, tai Youth Section netik preso ^mokėjimo.

“Gėtbiami Draugai: Pri- 
siunčiu už prenumėratą $5.-' 

r 5Q ir dolerį į preso fondą.
Draugiškai; P. žemaitis, 
Detroit, Mich.” ;

Albhny, N. Y. —- Abiejuo
se valstijos vseimeliuose ne
galimą prieiti ęrie nUStaty- nerūkote. 
mcĮ pastovių įstatymų, regu- 
liuojančių, pardąvinėjimą 
alaus,k vyno ir degtinės. .Da?

1 “Gerbiattia ‘BaįsVės’ lis seimelių atstovų stbja už 
dakcija: Ačiuoju už tai, sugrąžinimą senovės saliū- 
kad nesulaikėt laikraščio nų, o kiti tam prieštarauja.

įga. Nepavojinga, bet, nelabai 
jau taip ir maloni. Pasigydy
ti bus galima. Vienas geras, 
pagirtinas dalykas, kad Jūs saulė, gimnastika;*

. Vyras už tai! 
Duokš, bra, ranką paspaudy- 
Jysiu, už tokį vyrišką nusista
tymą! Bepigu tokiam kas, ir 
patarti! ‘ Nes rūkoriui Su' to
kiais Skrepliais phgelbos nebū
tu, kol jis nemestų rūkęs. O 
Jūs nerūkote, tai lengviau bus
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Į Metus—Aš ir Namieįe
K ’ '(Pagal Antal Hidas).

Atsakymas į klausimą-—ką tu darytum, jei 
prieš Sovietų Sąjungą būtų paskelbtas karas?

Jei Tėvynėj Darbininkų 
'Būčiau skirtas aš gaminti 
Karo reikmenis—tai, broliai, 
Dirbčiau taip, kad tekti grupėn, 
Ką udarninkais vadina. 
Bet jei būčiau aš šalyje, 
Darbininkas kur dar vergas, 
Aš ginklus imčiau gadinti, 
Turčių klasei kad neveiktų, 
Ir tuos fabrikus ardyčiau, 
Ką ginklus tiktai gamina.
Vietoj parako—aš smėlį 
Į bačkas užkalęs siųsčiau. 
Gi knatus baisių šrapnelių 
Sulipyčiau-suklijuočiau, 
Ir juokais pasikvatočiau. 
Aš žinočiau, kad granatos, 

. Pro manas rankas praėję,
Brangų draugą nebžudytų.. 
Streikas streiką ten lydėtų. 
Milžinai tie industriniai 
Liautų dūmais bekvėpuoti.

Jei Tėvynėj Darbininkų 
Dirbčiau aš prie chemikalų, 
Tai udarninku pastojęs, 
Valandų nė neskaityčiau. 
Bet jei būčiau toj galyje, 
Kur mažatvės dienos leistos, 
Sabotažą aš vartočiau,

' Kol valdonai sukvailėtų. 
Naktys būt be žiburėlių, 
Oratraukiai užsivertų, 
Sandėliai užsiliepsnotų, 
Kerštas būtų užu kerštą! 
Ir nuodų gazai neveiktų, 
Gazo maskos—būt skylėtos, 
Garo jėgą užuversčiau 
Akmenimis—kad neveiktų. *
Streikas streiką ten lydėtų. 
Milžinąi tie industriniai;
Liautų dūmais bekvėpuoti.

Jei,/Tėvynėj Darbininkų 
Būčiau skirtas laivą krauti, 
Tai nežvelgčiau-nežiūrėčiau 
Nei aušros, nei sutemužės. 
Bet jei karas mane griebtų 
Darbininkai kur prislėgti, 
Tai paminklas tik griovybos 
Būtų paliktas ant žemės. 
Ten Sriubai atsiliuosuotų, 
Ir budinkai subyrėtų, 
O bėgių tų geležinių 
Taptų jungiai sumaišyti.
Tarną kūrstydams prieš poną, 
Jį laimėčiau savo pusėn. 
O tada jau darbo klase, 
Klasės jėgą sugrupavus, 
Žiaurų kerštą prieš vergėjus, 
Prieš tikriausį savo priešą, 
Ten parodyti galėtų,— 
Klasės priešą apgalėjus, 
Karo priežastį užbaigtų.

Taip, jei karas mane siektų, 
Kol esu aš dar Maskvoje, 
Darbininkų Pulkan stojęs, 
Į metus—aš ir namieje! 
Į metus—aš ir namieje,— 
Tesupranta tai buržujai! 
Išdidžiai ašai maršuosiu, 
Nes tada pasaulis visas— 
Bus Tėvynė Darbininkų, 
Mes gi būsime namieje!

St. Jasilionis. 
27-11-34.

"Žalias Triūkšmas” Newarke
—Nu, bra... “žalias Triukšmas.” Kas čia 

dabar do triūkšmas ir da žalias?... ir da New- 
ark’e?

Taip, Draugai, nesistebėkite. Tai gryna tie
sa. Newark’o mieste, pereito sekmadienio va
kare, kovo 18 d., įvyko “žalias Triūkšmas.” 
Įvyko Lietuvių svetainėj, 180 New York Avė. 
Kas tą triukšmą sukėlė? Na, kas gi daugiau, 
kad ri« iMŪnaus darbininkiško choro Sie- 
tyn<rJ)^i|||^Uiu)ė? Jb toji grupė, ir suvai- 
dinjkjUSBWwfll&nu socijalę dramą iš Sovie
tų' lft^io<^yvenitno. Ir suvaidino gerai, 
vai«ttW t "s ( I

Tai ouvo premjėras—pats pirmutinis šito 
įdomaus veikalo perstatymas visoj Amerikoj!

“žalias Triūkšmas” (“Zelionyj šum”) yra 

naujas scenos kūrinys, nesenai pagamintas 
proletarinio dramaturgo J. Bolotovo. Lietu
vių kalbon vertė d. K. Jonaitis, kurs pats ir 
rezisieriavo ir suflioriavo tą spektakli.

Kas čia do drama, ką ji tokio perstata, 
kokia jos pamatinė idėja? Pamatinė idėja pla
ti ir gili: kova tarp naujojo ir senojo pasau
lio,—kova energingų revoliucinės tverybos ša
lininkų su jos priešais, parazitiniais elemen
tais, dykūnais, padaužomis. Siauruose Scenos 
rėmuose šita atkakli kova vaizduojama vienos 
šeimynos prietikiais, pastangomis; kovomis.

Štai jums trumputis “žalio Triukšmo” turiL 
nys. Jau gerokai pagyvenęs ir visa ko matęs 
darbininkas Kropotovas su savo krupulinga 
žmona Olga išaugino šešetą vaikų: tris sūnus 
ir tris dukteris. Visi vaikai jau nebemaži. 
Ir Kropotovų šeimynoje įvyksta susikirtimas, 
kova. Senis Kropotovas, pirmininkas Gamy
bos Komisijos vienoje vietos dirbtuvių, susi
kerta su neklaužada, padykėlių sūnum Povilu. 
Pastarasis myli pasiūliot, patriūkšmaut, pa
traukia gerai, pageria, tinginys, nežiūri savo 
pareigų priešalkoholinėj brigadoj, suvedžioja 
merginą ir kitokių šunybių pridaro. Savo rū
šies sabotažninkas. Tėvas ir šiaip ir taip sten
giasi surumbėlį pataisyti, įtikinti, perkalbėti, 
bet nieko neišeina. Povilui pritaria vėjavai
kė sesuo Valia. Ji ir gi perdaug “savo orga
nizmo reikalavimų” klauso, o nepaiso visuo
meninių tverybos pareigų. Kokietuoja, flir
tuoja ir nuobodžiauja, naujų meiliškų prieti
kių ieškodama. Vyresnis Povilo brolis Ser- 
giejus da blogesnis elementas. Spekuliantas, 
šmugelninkas, suktas, kaip vijurkas. Atviras 
darbininkų klasės priešas. Kad tiktai jam 
apsukti, išnaudot, prisigaudyt žuvelių drums
tam vandenėly. Savo pažiūromis ir nusista
tymu Sergiejus da griežtesnis už Povilą. Plie-

I ninis egojistas: susikivirčija net su savo aris- 
) tokratiško kraujo žmona Natalija, cariško ofi- 

cieriaus dukteria.
Kaip antitezė .šiems neigiamiems tipams, 

teigiamai pasirodo jų brolis Borisas ir dvi 
sesutės—Tania ir Ira. Borisas kartu su* savo 
jaunu draugu Petru Dolgovu smarkiai susido
mėję dirbtuvės našumu. Išrado naują mašiną, 
kuri padaugina išdirbystę. Darbuojasi tarp 
jaunimo organizacijų, bando įtikinti savo at
simetėlius brolius Sergiejų ir Povilą ir leng- Į 
vaširdę sesutę Valią.

Po ilgųinterliudijų palaidūnas Povilas, visų 
niekinamas ir izoliuotas, nusprendžia pasitai
syti. Išvažiuoja į anglies kasyklas ir ten dar
bais stengiasi atsimokėti už savo paklaidas. 
Jo suviltoji mergaitė darbininkė Simą, susi
laukusi nuo jo sūnaus, grįžta vėl atgal į drau
gingą darbuotojų būrį. Savo mažutį paveda 
į kūdikių prieglaudą, kur vedėja yra paskirta 
jautruolė ir svajotoja Tania. Tania išpirmo 
negali suprasti naujosios tverybos esmės, bet 
greit persitikrina ir visu savo jaunuolišku en- 
tuzijazmu metasi darban, kartu su savo žvit
ria sesute’Ira.

Visose kovose ir šeimynos susigrumimuose 
aktingai dalyvauja senyva Kropotovo žmona 
Olga. Ji pati pergyvena itin ženklingą per
versmą. Savo motiniška širdžia ji išpirmo 
bando kaip nors susitaikyti su savo paklydė
liai sūnais Povilu ir Sergiejum. Jos vyras v 
Kropotovas labai taktingai ant jos neužsipuo- 
la: jis nujaučia, kad pats gyvenimas parodys 
Olgai, kaip reikia elgtis su sabotažninkais, 
darbininkų klasės priešais. Ir Olga susipran
ta : atatinkamai atkelta tiemdviem atskalūnam 
ir sutinka su griežtu savo vyro nusistatymu.

Po kelių metų grįžta Povilas namo. Ap
augęs barzda, su medine koja: jį buvė už
griuvę kasyklos. „ Visa šeimyna džiaugsmin
gai priima, ir susijaudinęs senelis tėvas širdin
gai jam spaudžia dešinę... ■ • . < >

Be minėtų asmenų, kaipo savo rūšies pa- 
marginimas, vienam akte pasirodo Viktoras 

) Prokudinas, departamentinės krautuvės par
davėjas. Verstas, suktas vertelga, jis sten
giasi perkalbėti lengvaširdę Valią, kad ji eitų 
už jo. Net ir serenadą jiedu sudrožia...

Veikalas labai įdomus, gyvas. Ir reikia gry
na teisybė pasakyti. Sietyno Dramos Grupė 
šauniai sulošė! Draugas J. Miškeliūnas, kaip 
negalima geriau, įasmeniavo simpatingą, 
nuožvalgų tėvą Kropotovą/ D-gė K. Juodeš- 
kienė puikiai perstatė jo krupulingą žmoną 
Olgą. Savo balso intonacija, savo nudavimais 
ji buvo tikrų tikriausi motutė Olga. Suktą 
monelninką Povilą artistiškai atvaizdino d-gas 
J. Lobikis, gabus, įgudęs lošėjas. Jam savo 
aktoriškumu nepasidavė d-gas J. Paukštaitis, 
asmenyje užkietėjusio šmugelninko Sergiejaus. 
Flirtuojančią Valią lošė, ir labai žvitriai, šel
miškai lošė d-gė K. Žukauskienė.. Didelio pa
gyrimo verta jaunuolė d-gė L. Jonušoniutė ir 
O. Bajoriutė, taip gi d-gas A. Duobiniukas.-

LAISVB
I

Visi trys jaunučiai, čia'gimę, bet taip gražiai 
kalba lietuviškai, kad miela klausyti! Simpa
tingai ir gabiai Boriso rolę suvaidino d-gas 
T. Kaškiaučius. Jis taip gi sulošė ir Prosku- 
dino rolę'. Kaip ir visuomet, d-gė S. Stočkienė i 
artistiškai pasirodė rolėje suvedžiotos Simos, o 
d-gė O. Miškeliunienė šauniai perstatė nusi- 
špicavusią aristokratę, oficieriaus dukterį Na
taliją. .

Atatinkamos pagarbos žodis išpuola d-gei 
O. Stelmokiutei, kuri vadovavo muzikinei 
dramos daliai, pačiam veikalo vertėjui, reži
sieriui ir suflioriui d-gui K. Jonaičiui. Daug 
darbo yra pridėję prie veikalo prirengimo 
da keletas draugių. Tikrai, prirengimas sce
nai tokio žymaus ^veikalo tai ne juoko darbas! 
Tie patys artistai-mėgėjai ir savo roles turėjo 
mokintis, repeticijas daryti ir scenerijas keis
ti ir nusgrimiruoti ir tt.

Salė buvo pilnutėlė publikos.' Iš daugelio 
teko girdėti pasitenkinimo žodžiai, pagyrimai. 
Scenų dekoracijos taikiai buvo sutaisytos. 
Ypač mane ir daugelį kitų sudomino trečiojo 
veiksmo scenerija: gatvė darbininkų kvartale 
Sovietų mieste. Taip gražiai nupiešta ant 
drobulės namų namai, bent keliais aukštais, 
su balkonais; gatvė, medeliai, darželis, tvora;. . 
Klausiu: kas čia šitą sceneriją nupiešė? O gi 
va, štai tas jaunuolis, kur tenai sėdi, Vytau
tas Baziliauskutis, iš Union, N. J. žiūriu ir 
šypsaus lūpom ir širdžia. Jaunutis draugas, 
gal tik 18-kos metų, ir iš savo galvos nupiešė 
spalvuotai tokį taikų vaizdą! Bravo, jaunas ar
tiste!

Ir štai da kas tenka pridurti. Drama įdo
mi, gyva, vaizdingas Sovietijos gyvenimo kam
pelis. Gabiai ir gyvai atvaizdinta mūsų New
ark’iečių draugų. Ir ši-drama būtinai turi per
eiti per daugelį mūsų kolonijų. Draugai 
Bayonn’iečiai patys pirmieji padarė pavyzdį :> 
jie turi gerą uoslę,—jau pirma laiko nujau
tė, kad čia bus geras perstatymas, tai jie ir 
užkvietė Newark’o lošėjus pasirodyti su šita 
drama Bayonne’s mieste, užkvietė da pirma 
jos suvaidinimo pačiam Newark’e! Brookly- 
nas, Elizabeth’as, Patersonas’ ir da keletas 
apylinkės kolonijų privalo ir gi pasitarti su 
Newark’ieciais ir pasikviesti juos su “žaliu 
Triukšmu” pas save. Būtinai! Jei nebe šį 
sezoną, tai ateinantį rudenį!

Jonas Kaskaitis.

Propaganda Ir Dailė r
“Propaganda neturi vietos dailėje.” “Tyra 

dailė negalį turėti propagandos savyje, nors 
nekuri propagandą, gali būti gera dailė.” “Di
džiumą dailės galį būti propaganda, - bet tai 
nereiškia, kad visa dailė propaganda.’1’u •.

Kaip tankiąi šitokius ir panašius argumen
tus mes girdėjome vartojant prieš mus. Dva
siniai visos trys pozicijos yra vienodos, kadan
gi jos visos palaiko tikėjimų, j būvimą1 “ty
rosios dailės,” kaipo tokios.

Kaip tankiai mes bandėme atsakyti į tuos 
argumentus, apversdąmi juos augštyn kojom. 
Mes sakėme: “Visa dailė yra propaganda, ne- , 
paisant ant kiek nesąmoninga.” Arba: “Vie
nintelė dailė, turinti vertės, tai ta, kuri nu
šviečia naujas idėjas, ar, kuri žadina progre
syviam veiksmui.” To sėkmėje, mes ir mū
sų simpatikai turėdavo gana keblumų' ir kar
tais išlaimėdavome argumentuose ir polemi
koj, kuri sekdavo.

Pavyzdžiai gali būti randami Toronto Uni
versiteto “The Varsity” laikraštyje, kuomet 
keletas narių iš Student League of Canada su 
polemika persikėlė į špaltas to laikraščio. 
Pirmu syk pasirodė pernai po veikalo persta
tymui. Vėliau *atsikartojo po perstatymui 
“Eight Men Speak,” gruodžio mėnesį.

Abiem atvejais “The Varsity” dramatinis 
kritikas ėmė trečią klausimą iš pirmo para
grafo ir studentai bandė atvesti jį ant kelio. 
Tiesa, keletas profesorių išdėstė savo išdidys- 
tės pozicijas ant popieros ir buvo pajuokti 
mąstančių studentų. Bet tuo pačiu sykiu ly
gos nariai negalėjo, kaip reikiant, perstatyti 
savo pusės, kadangi jie priėmė klausimą pro
fesorių ir kitų suformuluotą, kurie, natūraliai, 
stengiasi palaikyti klasių sistemą, kaip ji da
bar yra.

Kad galėjus vesti panašias diskusijas, rei
kalinga, kad suprasti dė'finicijas žodžių “pro
paganda” ir “dailė”, žinoma, tas nebuvo da
roma del to, kad priėmusiems dialektikinį ma
terializmą, negalima sutikti sū tokiomis'defi^ 
nicijomis su idealistais. l /

N. Bucharinas pareiškė: ‘Net’a-^sunku su
prasti, kodėl proletarinis socialia mokslas vir
šija buržuazinį socialį mokslą. Viršija, del to, 
kad jis turi gilesnį ir platesnį permatymą iš
vaizdos socialio gyvenimo; del to, kad jis su
gebi toliau numatyti ir patėmyti faktus, ku
rie tūno anapus buržuazinio socialio mokslo. 
Yra aišku, kad marksistai turi pilną tiesą pri
imti proletarinį mokslą, kaipo teisingą ir rei
kalauti, kad jis būtų visuotinai pripažintas.” 
Ir vėl: “proletarinė sociologija, žinoma kaipo 
istorinis materializmas... ši pilna ir aiški te
orija yra/galingiausiu instrumentu žmonijos 
mintims'"ir supratimui.”

Jei mes atrasime, kas yra dailė ir realiz
mas moksliniai, pagal istorinį materializmą,

——— —- ------ ----- ę—...... .. --- ------------ f=
mes turėsime galimybės formuluoti-klausimą 
teisingai.

•' * \ * *
Pažiūrėkime, kaip Bucharinas išdėsto dai

lę: “Mokslas klasifikuoja, sutvarko, išmeta 
priešginybes mintyse žmogaus; jis subudavo- 
ja pilną viešpatavimą mokslinių idėjų ir te
orijų iš menkiausių žinojimų. Bet socialis 
žmogus netik mąsto, bet ir jaučia; jis ken
čia, užsiganėdija, apgailestauja, linksminasi 
ir tt. Jo mintys gali būti neapsakomai kom
plikuotos ir dalikatnos; jo sieliniai patyrimai 
gali būti užtraukti pagal šią notą ar kitą. Dai
lė sistematizuoja šiuos jausmus ir išreiškia 
juos artistiškoj formoj žodžiuose, tonacijose, 
judėjimuose (paveizdan, šokyje) ar kitaip, 
kaip kada gana materialiai. Kaip tai, ar
chitektūroje. Mes galime formuluoti Šią pa
dėtį kitais žodžiais: galime sakyti, paveizdan, 
kad dailė yra būdas socializavimui jausmų; 
arba, kaip Leo Tolstojus kalba, dailė yra būdas 
jausmingo ‘užkrėtimo’ žmonių. Klausytojai 
muzikalio veikalo, išreiškiančio kokio nors 
jausmo, taps užžavėti; tuo jausmu persiėmę; 
jausmas kompozitoriaus pasidaro jausmu daug 
žmonių, tapo socializuotu. . Tas pats su kita 
daile: piešimais, architektūra, poezija, skulp
tūra ir tt.

“Prigimtis dailės dabar, aišku, yra siste- 
matizacija jausmų į formas; tiesioginis dailės 
veiksmas socializavime, perkeitime, pernešime 
šių jausmų į draugiją.”

Jei tai yra ypatybė dailės, kaip buržuazijos 
artistas galėjo perstatyti jų veikimą? A. V. 
Lunacharskis, straipsnyje “Stiliaus Užduotys 
Socialistinėj Dailėj” (International Theatre, 
1933 No. 5), diskusuoja išsivystymą buržuazi
nės dailės ir sako:

“Juo arčiau buržuazija dasisiekia jos augš- 
čiausio laipsnio, tuo labiau pasidaro realistiška 
jos dailė. Hippolyte Taine sakydavo, kad už
ganėdintas pervažiotojas (cabman) reikalau
davo, kad dailininkas jį nupieštų .su lenciū
gėliu ant krūtinės, jo pačią su perlų sagute, o 
šunį su nauju kalnierium, taip kaip gyvą.

‘Natūralinis, tai yra, buržuazinis realistas 
su pakavotais priemaišais romantizmo, yra 
smulkiai buržuazinis persigėrimas dvasia mok
slo, kuris yra kutinąs kapitalizme, nepasiga- 
nėdijusiame didžiąją buržuazija ir jos siste
ma, bet vis dar neįstengiančia suformuluoti 
savąją programą.

“Kuomet klasės bus bauginamos panaikini
mu, smulkburžuazija, kuri duoda pakilimo di
džiausiam skaičiui artistų, turi tiktai du išė
jimu. Vienas: bandyti apeiti gamtą kokiu 
mistišku pasauliu, pesimizmu, ar kokiu reli
giniu patiešijimu. Antras, tai apleisti buržua 
azinį pasaulį visai, su pilnu atsidavimu ir 
pilnu troškimu atgimti, prisidedant prie kla
sės, kuriai tikra ateitis priklauso.

“Kuom gūl'i ir turi socialistinis realizmas 
būti? Ar gali jis turėti kokius priemaišus ro- 
manticizmo ir jei taip, kas yra socialistinis ro
man ticizmas? ,

“Sekantis' labai didelis 'skirtumas tarp so
cialistinio ir buržuazinio realizmo, tuojau puo
la akin: Buržuazijos realizmas, kaipo tokis, 
yra pasitenkinęs realybe. Marksas sakė, kad 
buržuazinė filozofija išaiškina pasaulį, gi už
duotis socializmo yra perdirbti jį. Bet per
dirbimas pasaulio per proletariatą yra giliai 
realistišku perdirbimu. Tai atsiekiama pa-r 
grindais pilno išstudijavimo tikrųjų teisių 
gamtos. Net tolimiausi socializmo dalykėliai 
yra šiuo pasauliu. Mokslinis socializmas ne
prileidžia jokio misticizmo.

■ “Reiškia, kad socialistinis realizmas yra di
namiškas (be galo veiklus).”...

Markso-Engelšo-Lenino Institutas pastaruo
ju laiku paskelbė Engelso laišką, rašytą pane
lei Margaret Harknes, smulkburžujai, Angli
jos rašytojai, kurios sukilimas prieš kapitaliz
mą buvo forma laikymo veidrodžio prieš krei
vą veidą “didžiūnų.” Ji prisiuntė jam savo 
knygą “Miesto Mergaitė.” Jis sako:

“Jei aš tūrių išreikšti kritiką, tai vien tik 
tai, kad jūsų apysaka nėra užtektinai realis
tiška. Realizmas, mano minčia, reiškia, iš
skiriant nuodugnios teisybės, teisingo princi
po atvaizdavimas, .kad pasiliuosavimas darbi
ninkų klasės privalo j būti, priežastimi pačios 
darbininkų klasės.”

Taigi, mes ne tik atsakėme klausimą, kas 
link buržuazijos artistų, perstatančių jų funk
cijas, bet taipgi sužinojome rolę ir funkcijas 
šiandieninio proletarinio artisto.

Mūsų funkcijos yra ‘‘socializavime, perne
šime, išgarsinime “teisingų, realistiškų jaus
mų draugijoj.” Tai nėra propaganda. Pa
prastai, reiškia pasakymą grynos teisybės...

' Tikrai pasaulinis procesas yra dialektikinis 
procesas. Tai eina nuolatos. Kiekvienoj vie
nutėj, kiekvienoj sistemoj, kiekvienoj draugo
vėj. . Artistui “jausti” draugijos paveikslą 
realistiškai, jis turi' “jausti” proceso eigą ir 
jis turi žinoti, koki priešginumai šiandien su
krečia lygsvarą draugijos. Jis turi nors kiek 
suprasti būdą, kuriuom sukrėtimas pasireiš
kia, žinoti jėgas ir darbo būdą, kuriuom per
tvarkyti lygsvarą draugijos ant naujų ir augš- 
tesnių pagrindų.

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)

Trečias Puslapis ,

Kasi Sulaužo Pirmuo
sius Ledus?

NEWARK, .N. J.—Operetė 
“Inkvizicija” bus suvaidinta 
Sietyno Choro 28 dieną balan
džio, 180 N. Y. Ave., Newark, 
N. J. Jau trečias iš ėlės vei
kalas bus suvaidintas per Sie
tyno Chorą, kuriuos atsisako 
vaidinti kiti chorai, nepasiti
kėdami savo spėkomis. Siety
no Choras yra vienas iš tų t 
drąsuolių, kuris pasitiki savo 
jėgomis ir kuris rįžtasi vaidin
ti operetę “Inkvizicija.”

Pirmą sunkią operetę cho- ,'f 
ras vaidino L.P.M.S. įšleistą, 
“Kova už Idėjas.” Tai buvo ■- M 
sunki užduotis, tačiaus per sa
vo pasišventimą, su gabia mo- » 
kytoja, drg. šalinsite, prieša
kyj, visas kliūtis nugalėjo ir 
operetė buvo puikiai sulošta. 
Ne tik Newarke, bet ir Brook- 
lyne ir Elizabethe suvaidinta. ‘ - I 
Antra operetė, tai “Alkis,” \
kuris ištikrųjų buvo sunkus 
vaidinti. Tačiaus buvo atlik
tas gerai kaip Newarke, taip 
ir Brooklyne.

Dabar prie “Inkvizicijos” | v 
eina pamakos visais garais, ( | į
kas pirmadienis, ir veikalas 
bus sulošta “number one”, nes į 
taip išsireiškė mokytoja ir pa- įĮ 
tys lošėjai, kurie yra gabiau- j 
si savo rolėse. Visi jau šian- s |* I v w die prisirengkit bal. 28 dienai. ’

■. I
Ir Aš. • ii

Iš Lyros Choro 
Susirinkimo

SHENANDOAH, Pa.—Su- _ I
sirinkimas įvyko 18 d. kovo. 
Choro organizatorius drg. Žė- * 
maitis raportavo, kad vaiku
čių Chorelis suorganizuotas. . 
Drg. JudzentaviČienė mokina 
dainuoti. Chorelis sudainuos 
kelias daineles rengiamoj va
karienėj, kuri įvyks 2 d. ba
landžio. Vakarienės rengimo ’ 
komisija pranešė, kad įžangos * 
tikietai yra pardavinėjami. *• 
Pardavinėjime yra geros pa-^ 
sėkmės.

Kiti tarimai neverta publi
kuoti, nes tai yra vietiniai da
lykai. Norėtųsi suminėti, kad 
dabartiniu laiku mūsų choras 
susideda didžiumoj iš jaunimo . 
ir aktyviai lanko pamokas, tas J 
nestabdo chorui progresą dai
navime.

Mūsų choras susideda iš 35 
narių ir dar vis gaunam nau- , 
jų narių. Mokytoja drg. 
Zdaniutė-Judzentavičienė ere- į 
da daug pastangų sumokini- 
mui dainuoti dainas, ‘ kurias 
dainuojam, Meno Sąjungos iš
leistas. v

Taigi, kas norite gerą pro- į
gramą išgirsti, tai gerai įsitė- . 1
mykite dieną parengimo, t. y., f
2 balandžio (April), bus kon- 1
certas ir vakarienė. Į

šį parengimą rengia Lyros Į
Choras ir A.L.D.L.D. 17 kp., |
Mainierių Svetainėje, Main ii' 
Oak St. Programa prasidės 
4 :30 vai. po pietų. Tai bus į- 
vairiausia programa, kokią ' 
kada turėjom: choras, duetai, į 
kvartetai, solo. Taipgi bus ir 
juokų. Po programos bus va
karienė 9 vai. Bus gera or
kestrą šokiam.

Choro Korespondentas. • ,

SKAITYKIT IR PLATIN’ į
KIT “LAISVĘ” 1

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvčro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

Tel. Porter 3788
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Šeštadienis, Kovo 24, 1934

MENO SKYRIAUS DALIS
Propaganda Ir Dailė

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Tada jis bus pozicijoj “įskiepyti” žmones 

teisingiau ir susocializuos savo jausmus,v ku
riais teisingai atvaizduos judėjimą, nuolat pa
sireiškiantį, vietoj apsistojusią 
niekuomet nebuvo...

riausi veikalo pradžios charakteriai’ palikti 
pusiaukelyj.

Todėl veikalas pasidaro atskiestas ir silpnu
tis, nors jo tendencija ir nebloga.

Kritikas.

“Mano žinojimas naujovynės rusų istorijos 
yra mistiškas ir mano patyrimai apie rusų 
žmones yra labai aprubežiuoti. Bet kada aš 
pamačiau šį Sovietų veikalą Yale (universi
tete), tai aš pajutau, kad aš esu liudininku 
veikalo, kuris yra ne tik teisingas faktais, bet 
taip pat ir instinktyviai ir jausminiai. Aš pa
tenkintas, kad dariau tą kelionę į New Ha- 
veną.”

Winter taip pat yra menininkas. ir, drama
turgas. Gerai yra žinomas jo veikalas, tai 
“The Shining Hour.” Bet tokių- menininkų ir 
kritikų yra ir daugiau, kurie pradeda laužti 
ledus literatiniam ir kulltūriniam gyvenime, 
šviesesnėj! Amerikos inteligentija neužsimer
kus žiūri į revoliucinę literatūrą ir socialisti
nį gyvenimą. Daugelis jos ateis darbininkų 
klasei pagelbon.

Su manimi šiandien perstatyme 
los Lauritz Melchior—Lohengrino, 
Gustav Schutzendorf ■—Telramundo, 
Maria Olszewska—Ortrudos, Eman
uel List — Karaliaus Henrio, ir 
George Cehanowsky—Heraldo rolėse. 
Arthur Badanzky jai vadovaus.

'JJJZ

padėtį, kuri

klausimą jo 
Kas yra tei-

* * *

Dabar galime paimt originalį 
teisingoj formoj. Paklauskime: 
singi realistai ir kurie yra tie visuomet apsi
metę, kurie turi bandyti pertikrinti mus tikė
jimui klaidingai?

Atsakymas yra aiškus. Mes, revoliuciniai 
artistai esame tikri realistai; dinamiški rea
listai. Jie—apsistoję (statiški) realistai, na
tūralistai, romantistai,—yra tie, kurie tik da
linai, kaip kada tikri realistai ir užtai jie gali 
pasakyti tik mažą dalelę teisybės. Jei mes 
norime jieškoti propagandistų, tai čia mes 
juos surasime.

Bet kam mums reikia medžioti “propagan
dos?” Mes jau sužinojome, kad abi grupės 
yra vien tyrinėjimui jausmų, kurie natūraliai 
yra išraiška jų ekonominės padėties gyvenime, 
jų klasių jausmų.

Yra naturališka buržuazijos artistui išreikš
ti tikėjimą jo veikaluose, kad dalykai yra geri 
ir taip tęsis ant visados. Yra gana natura
liška smulkiaburžujams sukilti ir bėgti nuo 
realybės, kuria jis britkisi apsimetęs, kad jos 
nėra. Lygiai yra natūralu proletariniam ar
tistui atvaizdinti gyvenimą ir draugiją, kaip 
yra priparodyta per mokslą jo klasės, dialekti- 
kinį materializmą. Jis permato draugijos 
judėjimą ir todėl privalo aiškiai iškelti roles 
klasių draugijoje.

Natūraliai proletarinė dailė yra dailė atei
ties ir turi būti augštesnio laipsnio dailė del 
to, kad šios klasės artistas sugabesnis, daug 
daugiau komplikuotuose ir dalikatnuose dva- 
siniuose prityrimuose, negu jo pirmtakūpai.

Siraanoks.
Iš “New Masses”

Nauji Literatūros Leidiniai
“INTERNATIONAL LITERATURE. ’’—Tai 

labai reikalingas darbininkų inteligentijai žur
nalas, leidžiamas Tarptautinės Revoliucinių 
Rašytojų Sąjungos. Amerikoj dabartiniu lai
ku jau platinama 5 numeris (už 1933-1934 me
tus). Kaina 35c.

Kas naudojasi anglų1 kalba ir seka literatū
rą ir jos kritiką, tai tam reikalinga šis žurr 
nalas būtinai skaityti. Jame telpa eilė dai- 
lėraščių (apysakų), vaizdelių, eilių ir geros, 
brandžios literatūros kritikos.

Šiame numeryje telpa gera peržvalga Ame-, 
’rikos literato Dos Passos kūrybos, kompozito
riaus Hans Eislerio darbų įvertinimas ir dau
gelis kitų gerų kūrinių. Lunačarskio straips
nis Dostojevskio klausimu. Taip pat telpa 
eilė piešinių ir biografijų.

“SOVIET CULTURE REVIEW.”—Be So
va etų abelno kultūrinio gyvenimo aprašymo, 
žurnale telpa aisčiai žinių ir straipsnių iš 
meno srities. Ypatingai reikia pažymėti straip
snis “Sovietinė Muzikų Gentkartė.”

Šiame rašinyje daugiausia analizuojama 
jauni, jau prie Sovietų valdžios kilę ir kylanti 
muzikai-kompozitoriai ir menininkai.

Jame telpa daugybė raštų apie įvairias me
no ir literatūros kryptis, apie mokyklas, vai
kų švietimą ir abelną šalies progresą. '

Žurnalas turi 78 puslapius. Kaina Ameri
koj, rodos, 25 c. Kurie seka literatūrą naujo 
pasaulio, reikia skaityti šį žurnalą. Dabar 
yra 7-8 num.

FOREST CITY, PA nėsididžiavo manimi labiau, kaip tą me vaizde dainuoja I/ohengrin ir El- 
vakarą, kada aš buvau viena iš pa- , sa duetą, gi paskutiniame vaizde Lo- 
tarnauto.ių. , hengrinas dainuoja savo prisipažini-

Atsiminus, kaip kitos merginos tu- jj- atsisveikina su jaunaja.
rejo ilgai laukti, kad patekus į ope- i

i ros namus, tada suprantu kaip aš lai- •
1 minga buvau. Bet po to, kaip ir vi- 

ko- 1 si artistai savo sunkiu darbu, aš iš
kilau, gi laimė labai mažai teprisi-

Pastaba 27 Kuopos 
Korespondentei

Korespondentės tilpusi 
respondencija “Laisvės” nume- 
ryje 58 yra neteisinga ir klai-I ‘ manau> jog (|ajnava„ E|sa
dingą. Pasakyta, kad buvo maždaug, kaip ir bent kokią kitą ro- 
diena labai bloga, tai nariai Ję, i kimų skaičių įeina italų,-fran- 
neatsilankė į susirinkimą. Tai 
netiesa. Diena buvo
Sakoma, kad pirmininkas ir I graži’ ir rolė simpatiška, taip kad 
sekretorius neatsilankė, bet1 būtli sunku arti9t“ neatlikti savo ro- 
tikros priežasties nepasako, o 
ją gerai žino.

27 kuopos nariai 
metiniame susirinkime,

Judžiai- T eatras-Muzika

“THE NAIL” — KOMEDIJA
latvių 
grupė 
8 see-

vei- 
vei-

At- 
ku- 
kad

Tokiu vardu veikalą parašė vienas 
rašytojas ir vaidino latvių jaunuolių 
anglų kalba. Veikalas yrart5 veiksmų, 
nu (atidengimų)—komedija.

Apie veikalą galima pasakyti tiek, kad jisai 
daugiau tinka vaidinti profesionaliam teatrui. 
Taip pat ilgas. Veikiausia tas ištęsimas 
kalą ir susilpnina, atskiedžia. Vietomis 
kalas pasidaro net nuobodus.

Pati pradžia veikalo rodo gerą turinį, 
sidaro su dviem seno pasaulio “princais,” 
rie atvyksta Amerikon, samdosi agentą,
parduoti savo titulą (kunigaikščių vardą). 
Jie pilni garbės, pasipūtimo, bet jau nusigy
venę ir neturi ko valgyti, bet dar viešbutyj 
gyvena.

Paskiaus išsivysto herojais studentė, vidu
tiniai turtingo farmerio duktė Flora ir bied- 
nas darbininkas Tom Strong. Floros motina 
ir pati mergina užsimąsčiusios apie tokį “ku
nigaikštį.” Agentas pribūna ir perša minė
tą .kunigaikštį Florai. Pastaroji mano, kad ji
nai galės ištekėti į “kitą svietą”—už kuni
gaikščio. Tuomet jai bus kitoks gyvenimas, 
naujas pasaulis, ponai, iškilminga draugija’; 
važinėjimai ir tt. Tačiaus apie tai ji nežino, 
kad tas kunigaikštis j ieško tik pinigų, kad ji
sai jau dirbtų ir už paprasčiausią darbininką.

Tačiaus ši, pati svarbiausioji veikalo turi
nio dalis, paskiaus neišvystyta. Kunigaikštis, 
kuris turėjo būt parodytas kuo jisai tikrai 
yra, kad jo “didybė” ir “titulas” tai tik bur
bulas,—visai neparodyta. Jo rolė nedavešta 
iki tinkamai vietai.

Flora susiriša su darbininku Tom Strong ne 
todėl, kad ji būtų pamačius ir persitikrinus, 
kad tas kunigaikštis kunigaikštystės neturi, 
apie ką jinai svajojo, bet tik todėl, kad Ta
mas jai, per prievartą, ištraukė iš kojos vinį 
(nail), o tuo tarpu jos princas tik daktaro 
šaukiasi. Taip pat Jai įkalba gydytojas, kad 
Tarnas yra geras vaikinas ir gerai padarė, iš
imdamas vinį ir suteikdamas pirmą pagelbą 
sušižeidime.

Tad Floros susigyvenimas su Tarnu ųėra 
tikras, daugiau tik pripuolamas dalykas. 
Daugiau filantropiškas, negu kad socialiai re
al iškas.

Paskiaus, ypatingai, kuomet veikalas gana 
ilgas, tai jau Visai neleistina autoriui veikalo 
turinyje paskandyti be jokios išvado kuni
gaikštį ir jo seserį, kurie sudaro gerą reikalo 
pradžią. Pati pradžia parodo, kad veikalas tu
bes baigtis kunigaikščio gyvenimo likimu. Ir 
tai būtų veikalas tinkamai pabaigtas, nes tu
rėtų ir istorinės reikšmės. Veikalas būtų ir 

žingeidus, turėtų socialės reikšmės. 
Dabar veikale užbaiga nėra reikšminga. Vy-

“NEW THEATRE”.—žurnalas 24 puslapių, 
didelio formato, dabartiniu laiku, išeina regu
liariai kas mėndo, spausdintas ant gražios po- 
pieros. “New Theatre” yra leidžiamas Dar
bininkų Teatro Lygos, New Yorke. Jame dau
giausia analizuojama buržuazinis teatras, dra
mos, judžiai, šokiai.

Daugiausia žurnalas duoda vietos revoliu
ciniam darbininkų teatrui auklėti ir plėsti; šis 
laikraštis reikalinga masiniai platinti; tarpe 
lietuvių darbininkų,, ypatingai tarpe jaunuolių, 
choristų ir dramos grupių. Jame duodama 
patarimai, kritikos, peržvalgos, kaip mes ga
lime pagerinti savo vaidinimus, kaip reikia 
rašyti veikalai. Jame telpa geros judžių per
žvalgos, o dabartiniu laiku dar spausdinama 
atsiliepimai del atgaivinimo buržuazinio teat
ro.

Todėl šis žurnalas reikia būtinai platinti, 
nes jame kaip tik tie klausimai rišama, ku
rie yra ir mūsų chorų, dramos grupių kasdie
niniai .klausimai. Mūsų chorų yra pareiga žur
nalo parsitraukti bunduliais ir platinti.

Pavienių numerių kaina tik po 10c. Imant 
bunduliais, duoda tam tikrą nuošimtį.

yra ’ 
yra 
ant

Mūsų chorai turėtų išrinkti literatūros agen
tus, kurių būtų pareiga kiekviename choro 
susirinkime, pamokose ir pa/ėngimuose tokią 
literatūrą pardavinėti. Taip daro angliškai kal
bančių draugų dramos grupės. Kuomet 
suėjimas arba parengimas, tai visuomet 
draugė bei draugas, pasidėję literatūros 
staliuko.

Taip reikia padaryti ir mūsų organizaci
joms. Literatūros platinimas yra vienas iš 
svarbiausių mūsų darbų. Ypatingai svarbu, 
kuomet mes jau taip apsčiai turime literatūros 
meno klausimais.

Jei kurie nori trauktis minėtos literatūros, 
o nenori rašyti tiesiai į tas įstaigas, tai gali 
rašyti Meno Sąjungos sekretoriui. Meno Są
jungai visuomet patarpininkaus draugams del 
literatūros gayimo bei pasiuntimo.

Meno Sąjungos Sekretorius, V. Bovinas,
46 Ten Eyck Street, 

: ; Brooklyn, N. Y.T’

Sovietinis Veikalas Amerikos 
Universitete

Amęrikos menininkai, kurie tik plačiau žiū
ri į abelną kultūrinį Amerikos gyvenimą, daž
niau kreipiasi įx Sovietų Sąjungą del naujų 
temų ir nauju kūrinkių. Kuomet mes tai paly
giname su darbininkų visokiais išdavikais 
renegatais, tai šie įvykiai darosi dar įdomesni 
ir reišlęesni.

Net tokioje įstaigoje, kaip kad Yale Uni
versitetas (New Havene) tik dabartiniu lai
ku buvo vaidinama M. Bulgakovo 
“Turbinų Dienose” (In the Days of 
bins). .

Šis veikalas vaizduoja Turbinų 
gyvenimą dar revoliucijos laikais,
je. Tačiaus net ir buržuazinėj spaudoj mes 
skaitome peržvalgininko Winter sekamą pa
reiškimą. >

veikalas
the Tur-

šeimynos
Ukraino-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

1 Vienas iŠ stebėtinų muzikalčs is- 
1 torijos faktų parodo, jog nors ši ope
ra buvo pastatyta 1850 m. Weimar i 
mieste, Wagneris, būdamas politiniu | 
tremtiniu iš Vokietijos, jos negirdėjo 
iki 1861 m.

I cūzų ir vokiečių operos. Ir kaip ir ' 
Į visos kitos šioje rolėje dainavusios, 

gera. . a§ labai ją mėgstu. Muzika labai
į ję i cizu. ii 1UIL oilli|Jclvioi\.<Xp veli į/ 

i būtų sunku artistui neatlikti savo 
lę gerai.

Operos Apsakymas Romantiškas j 
nutarė' Pats apsakymas yro romanu sa-|_ 

kur ■ v.yj'e turėtų būti žinomas kiek-1 
. , .... . • . • ! vienam. Elsa yra Brabanto princese, jlaikyti susirinkimus, tai tenais i<urj apkaltinama klastingo Telra

mundo ir jo nedoros pačios Ortru
dos, jog ji nužudžius savo jauną bro- ■ 
lį, kad paveldėjus sostą.. Karaliaus I 
Henrio įsakymu, jos garbė gali būti. 
apginta ricieriaus. Kaipo jos maldų , 
atsakymas pasirodo puikus ricierius,. 
apsirengęs žvilgančiais šarvais. Jį į 
atveža gulbė mažu laivelių Seklės j " 
upe. Jis apsiima ginti jos garbę tik! 
su sąlygą, jog ji neklaus jo vardo. I 

Telramundas apgalimas, Elsa iš- i 
! teisinama ir tampa pažadėtąja čiam- 
j pijono nuotaka. Bet Ortrudai pasisc- 
' ka prikalbėti jaunąją, ir po vestuvių 

Elsa, nors ir prisižadėjus to neda
ryti, užklausia jaunojo vardo ir šis 

i turi ją apleisti. Atsisveikindamas jis 
I pareiškia jai, jog jis yra Lohengri- 
Į nas,, Parsifalo sūnus. Atsiskirdamas 
1 taipgi jis palieka jai savo trimitą, 
! kardą, ir savo žiedą.
, Gulbės laivelis sugrįžta ir Ortruda 
j prisipažįsta, jog gulbe yra Elsos 
i brolis, Godfrey, kurį ji buvo užke
rėjus. Lohengrinas, kaipo atsisveiki
nimo dovana Elsai panaikina tuos 
burtus ir sugrąžina jai jos broli. Jiš 
pats išvyksta laivelių.

Turi Daug Žinomų Arijų
Opera turi tris veiksmus, su dviem 

vaizdais paskutiniame. Ji prasideda 
su jaudinančia preliudija, kuri yra 
viena iš puikiausių Wagnerio geni
jaus kurinių, ir kuri nustato ųųo-’, 

! taiką, visam, kas po to seka/ Pirma- 
I me veiksme dainuojama garsus El- 
I sos sapnas,' Lohengrino atsisveikini-, 
j mas su gulbe ir puikus ensamblis. 
j Antrame veiksme dramatiškas vai- 
į zdas tarp Ortrudos ir Telramundo, 
j Elsos malda, Elsos ir Ortrudos du-. 
jotas ir’/iškilminga procesija į bažny-1 
čią, tikrai jaudinanti.

Trečia# veiksmas atsidaro su pui- ' 
kiu įvadu apie vestuvių iškilmes, kas ! 
priveda tiesiog prie Nuotakos Choro, j 
gerai žinomo, kaipo “Vestuvių Mar
šas iš Lohengrin”, čia taipgi pirma-

ir laiko, kol nenutars 'kitur. 
Jei tarimu korespondentė ne
patenkinta, tai kuopa negali 
kilnotis del jos vienos į far
inas.

Pirmininkas ir sekretorius 
neatsilanke tik del to, kad tą 
susirinkimą 
pondentė ir 
tarimą.

šaukė tik koros- 
ne pagal kuopos i

Viską Žinanti.

“Lohengrin” Bus Šios 
Savaitės Opera

4 ūflLl

. z. ■v yzT
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

BEN GERSOVITZ
• NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DEtftOIT, MICH.

UWUVISM
GERIAUSIA DUONA 

/W^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 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—^R^poklyno ir apie linkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius ...Amus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tekt Stagg 9645

GEORGE, KAMINSKAS
ST., NEWARK, N. J.152 FERRY

KAMINSKO D R A B U ž 1 Ų 
KRAUTUVĖJE YRA PUIKUS 
PASIRINKIMAS DARBINIŲ^ 

IR ŠVENTADIENIŲ 
DRABUŽIŲ

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Popietinio Metropolitan Perstatymo 
Lošėjų Priešakyje Stovi Rethberg, 
Olszewska ir Melchior Išpildymui 

Wagnerio Populiarišką Veikalą
Elizabeth Rethberg Sako:

Kada aš tik dainuoju Wagnerio 
“ Lohengrin” operos Ėlsos rolėje, 
kaip ir šio šeštadienio popietiniame

! PATERSON. M. J. (
Išsirandavoja bučernė pamaryje, 

per . sezoną; yra pilnai fornišiuota, 
tik reikia savo prekes atsivežti; la
bai tinkama vieta del biznieriaus, 
kuris žino savo amatą, taipgi yra 
garadžius del dviejų mašinų.

| Už sezoną vendą $250. Del pilnes
nių informacijų kreipkitės ypatiškai, 
laišku arba telefonu: Felix Osipaus- 
kas, 294 River St. Paterson, 
Te I c f o n u—A r ni o r y 4-5135.

. (W

ŠIOJE KRAUTUVĖJE 
DALŲ GAUSITE NE 

DEL SAVĘS, ALE 
KAMBARIAMS.

PARĖ- 
VIEN 
IR

N. J.

LOWELL, MASS.
Pajieškau moteries arba merginos, 

kokios 30-40 metų senumo, dirbt ant* t , auillvo UV TV UlLvų ilUHUUlVj M J X M v CA I I. V

• perstatyme, kurią Metropolitan^ Ope- ūkęs, užlaikmui stubos ir taip viską 
ra Association perduos oru, aš pri- prižiūrėti; vieta yra graži, paranki— 
simenu savo pirmutinį pasirodymą arįį juięsto 
ant estrados. Tai įvyko Dresdene, gyvanašle _
“Lohengrin,” operoje, kurią persta-, gaĮ jei sutiksim, galėsim apsivesti ir 
te Royal Opera House. Fritz Reiner1 
jai vadovavo, bet aš nebuvau Elsa.■ 
Nors aš buvau tik viena iš princeses' 
pasiuntinių, bet buvau taip susijau
dinus ir susinervavus, lyg mano vi
sa ateitis nuo mano ėjimo, per e,s-' 
tradą prikladsytų.- 
( Būdam,jauna aš gyvenau su sa
vo tėvais ir taipgi ėmiau dainavimo 
pamokas ir. dainavau bažnyčiose bei 
mažuose parengimuose. Vieną vaka-i 
rą p. Reiner išgirdo jnano dainavi-j

^<1^" " ra5m5 manCi Didelis Vežimas, Kaip Kai-
Kažin kaip aš apėjau savo baimę HflS Atėjo “Laisvei” McdfUlS 

ir padainavau pusėtinai gerai, nes ; 
užsibaigup bandymui man buvo pa - j 
siūlyta kontraktas trims metams ir t te medų. 
1 
būti prisirengus užimti pasiuntinės . ' , j • , •
rolę “LohęWrin” operoje. . rimus. naudoti medų vietoje

Nežinau, kaip aš parvykau namo— cukraus. Dabar turite progą 
gal visą kelią bėgte bėgau—bet dar | per “Laisvę” įsigyti 
ir po šiai dienai galiu matyti sa-' 
vo tėvo veido išraišką, kaip aš jam , 
pasakiau, jog Royal Opera mane nu
samdė ir kad jis tuojau turi eiti pa-; 
sirašyti kontraktą, kadangi aš buvau i 
dar per jauna pasirašyti. Aš neina-! Kvorta 75c ir galionas $2.50 
nau,-kad jis manimi tikėjo, kol nepa
ėmė kontrakto į savo rankas.

Rolę Dainavo Daugelį Kartų
Po to turėta pasilinksminimas ir 

esti tikra, jog mano tėvai niekuomet

jeigu būtų našlė arba 
malonėkite atsišaukti,

būt draugai ant visados. Kreipkitės 
sekamu antrašu:

J. P. ŽIŪRĮS,
R. F. D. 3; Lowell, Mass:

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

Tuojau įsigykite ir valgyki- 
Jau nekartą esate 

p. Reiner nian paliepė į dvi dienas skaite Dr. Kaškiaučiaus pata-

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos: ' 

f . _ .

Tuojaus kreipkitės į “Lai<- 
!ves” ofisą ir gausite medaus 
! tiek, kiek’ tik norėsite.

Geo. Kaminskas

GERB. DRAUGĖS IR DRAUGAI!
Malonėkite lankytis j George Kaminsko drabužių 

krautuvę, nes čia būsite užganėdinti gerumu prekių ir 
patarnavimu. Jau visi žinote, kad geriausius daiktus 
galima gaut šioje krautuvėje.

Užkviesdamas jus, išanksto tariu ačiū ir prašau įsi- 
tėmykite antrašų.

152 Ferry Street kampas Adam St., Newark, N. J.
Tel.: Mitchell 2-1487 GEORGE KAMINSKAS

Mūstj Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,

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

■ PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E, Burnhatn

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vaf. ■
Penktadienį iki 5 valandai vakpre.

DRS. SCHONGER & STENGĖR
394-398 Broadway, 331*335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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Penktas PuslapisŠeštadienis, Kovo 24, 1934

Dimitrovaš, Popovas ir Ta- 
nevas Sovietų Sąjungoje

IMIGRANTU PROBLEMOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

tį Mes buvom fronte ko
vos fašizmo ir komunizmo. 
Fašistinėj Vokietijoj, buvo 
visa Vokietija apimta tar
si pilietinio karo stovio. 
Prieš fašistinį teismą tos 
didelės fronto kovos, tarp V* i ‘
proletariato ir buržuazijos, 
fašistų ir komunistų, mū
sų buvo vienintelis troški
mas, kad fcuogeriausia at
likti proletarines ir revoliu
cines pareigas, kaipo revo
liucijos kareivių. Ir mes 
dėjom visas spėkas, kad 
kuogeriausia atlikti bolše
vikiškas

Užklausimai ir Atsakymai .tapti Suv. Valstijų
i Nes jis jau turėjo virš 21 m, 
kuomet Lipai piliečiu ir jį tėvo 
naturalizavimas neliečia.

Veteranų N a turą Ūžavimas
KLAUSIMAS: Ar veteranai

siami reichstago padegimo by
lioj ir išteisinti, o dabar Sovie
tų garbes piliečiai.

piliečiu - ^ors reichstago padegimo 
byla senai baigės ir šie trys 
žmonės aukšč. valstybės teis
mo Leipcige buvo išteisinti del 

1 ko hitlerininkų valdžia at-

damos: “Tegyvuoja Dimitro
vas!”1 “Tegyvuoja bulgarai 
komunistei!” Iš aerodromo 
bulgarai buvo nugabenti au
tomobiliais į specialų garbin
giems svečiams rezervuotą 
viešbutį.

visi-gali naudotis palengvintu Neįstatymiškaj Gimusių Vaikų statė ir to teismo pirmininką,
naturalizavimu ?

ATSAKYMAS: Naturaliza-
Pilietyste

KLAUSIMAS: Mano drau- 
vimo veteranę, tarnavusių prieigą dar neištekėjusi, gyvena 
Amerikos puikų, laike pašau- sūv. Valstijose ir jau šios ša- Ir 1 /*» rv-i .... __ , . . ~ ,Pati išsiėmė pil- 

nas natūralizacijos popieras. 
Ji turi neįstatymiškai gimusį 
vaiką. Tas vaikas gimė už
sienyje ir dar tenais gyvena su 
giminėmis. Vaikas turi 17 
metų ir tenais lanko mokyk
lą. Ar jis gali prašyti Ame-

linio karo, specialės privilegi-' jįe3 pilietė, 
jos užsibaigs gegužės 25 d., 
1SL34 m. Bet Kongresas gali 
dar ant toliaus privilegijų lai
ką pailginti. Ateiviai vetera
nai, kurie tik nori įgyti pilie- 
tystę, lai tuoj ima žingsnius 
tapti piliečiais. Jiems pirmų 
popierų nereikia. Jie tik pri- j-įkos pilietystės, kadangi jo 
valo paduoti natūralizacijos motina jau naturalizuota ? Ir 
peticiją. Atvažiavimo certifi- ką reikia daryti?
katas reikalautas tik nuo tų, j
kurių paskutinių įvažiavimas į i ATSAKYMAS: Neįstatymiš- 
Suv. Valstijas įvyko po kovo kas gimimas nesulaiko vaikus 
5 d., 1924 m.

; BROOKLYN, N. Y.
Sveikatos ir kultūros prakalbos 

įvyks antradienį, 27-tą dieną kovo, 
7:80 vai. vakare, Laisvės" svetainėje, 
kalbės Dr. Benedict Lust, M. D. 
Tema prakalbos: “Vidurių ligos ir 
kaip nuturaliu būdu jas pagydyti.” 
Po prakalbų bus diskusijos ir klau
simai. Įžanga veltui.

Rengėjai.

IŠRANDA VOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Va&irandavoja keturi (4) dideli 
kambariai, su elektriko įtaisymais. 
Turi vanią, ir Žiltą vandenį. Randa 
$16.00 į menes j. Del informacijų 
kreipkitės sekamai: Winakors, 462 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(6&-71)

’ išteisintieji bulgarai buvo tam
pomi po kalėjimus ir ilgai ne-, 
paleidžiami. Mat, del tų tri
jų bulgarų paleidimo ėjo kova 
tarp Hitlerio ir Geringo: Hit
leris norėjo teismo sprendimą 
įvykdinti ir paleisti, o Gerin- 
gas, ne.. Tačiaus energingomis 
Sovietų pastangomis bulgarai 
—Sovietų garbes piliečiai-pa- 
leisti.

Vakar Derulufto 
skyrius Kaune gavo iš 
no radio pranešimą, 
skrenda trys keleiviai, 
žąsįs su savim 75 klg. bagažo. 
Tie trys keleiviai turėję tran
zitines vizas per Lietuvą. Lėk- 

’ tuvas 12 vai. Kauno aerodro
me turėjo nusileisti, bet ne
nusileido nei Kaune, nei Veli- 

|kija Lūki. Lėktuvas iš Kara- 
j liaučiaus iki Maskvos skrido 
'niekur nenusileidęs. Kaip pra- 
■ neša Maskvos radio, lėktuvas 
|su trimis keleiviais 18 vai. lai- 
į m i ngai M as k vos a e r o d ro m e 

Nedėlioję, 25 d. kovo, 8 vai.! nusileidęs.
i Per Kauną lėktuvas perskri- 

Yorke, !(j0 12 vai. 5 min. Lėktuvas ne
nusileidęs todėl, kad radio j 
pranešęs iš Maskvos, jog ten I 
esąs rūkas" ir tamsoj sunkoka! 
pataikyti į aerodromą. Taigi,! 
lėktuvas skubėjęs ir skridęs 
be nusileidimų.

Maskvoje juos sutiko di
džiulės žmonių minios, šauk-

Piano Lekcijas
DUODA

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

Brooklyn, N. Y.
Utarninkais ir Seredomis

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

Mieliai Laukiami Delegatai į Aštuntą 
Naciouąlę Konvenciją

Didžiausias masinis atidarymas 8-tos 
Nacionalės Komunistų Partijos, U.S.A 

Konvencijos

Kmafeį April 1,1934,7 p. m.
pareigas.

Ir tai yra kiekvieno ko- Naturalizuot, Piliečių Sveti™-
. , . , .. v t ančiai Vaikai i.

F. L. I. S.

Darbininkų Prekkcija
O

met« vakare.

1

512

Atsakymas:

113 WEST 42ND ST.

MAM

Įžanga 25c. Bedarbiams su kortelėmis 10 centų 
Parsiduoda: 1514 Prospect Avenue, Room 306

KLAUSIMAI JR 
ATSAKYMAI

pareiga kovoti už
Sąjungą, kovoti

NEW YORK, N. Y.

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

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

b-vės 
Berly- 

kad 
ir ve-

Rengia Komunistų Partijos Centro Komitetas ir , 
Cleveland© Distriktas.

Visi darbininkai turėtų daly
vauti, ypatingai, kūne yra 
unijų nariai.

Darbininkų Centre, j
35 E. 12th St., New
draugas Andrew, veikėjas tar 
pe revoliucinių unijų, kalbė; 
temoje: “Revoliucinių Uniji

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PUBLIC AUDITORIUM-MUSIC HALL
EAST 6th St. ir ST. CLAIR CLEVELAND, OHIO

‘pirmų” ir už dviejų

Specialiai Žemom Kainom 
Turo s į

■ B “ i -

$187:3?
Infliacija Nekenkia Turai į 

Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

metų, rijos komunistai Dimitrovas, 
antrų” popierų, jeigu jis nori Popovas ir Tanevas buvę tei-

nuo Amerikos pilietystės. šitas 
vaikas automatiškai teps Am
erikos piliečiu, jeigu jis bus 
įleistas į Suv. Valstijas prieš 

KLAUSIMAS: Nesenai išsi- sulaukiant 21 metų.
ėmiau paskutines pilietystės j 
popieras. Mano trys vaikai Į 
gyvena šioje šalyje; duktė 14 
metų, sūnus 20 metų, kuris 
pereitą savaitę apsivedė, ir ki-Į 
tas nevedęs sūnus 24 j 
amžiaus. Katrie arba katras 
iš šitų mano vaikų tapo Ame
rikos piliečiu per mano natu- 
ralizavimą ?

ATS.AKYMAS: Vaikai, sve-iRolė New Yorko streikuose.’ 
timo paėjimo, tampa piliečiais, Tai bus labai gera prelekcija 
jeigu nesulaukę 21 m. am
žiaus, kuomet tėvas natural i- 
zuotas, ir jeigu jie buvo lega- 
liŠkai įleisti į šitą šalį nuola
tiniam apsigyvenimui. Nesvar
bu, ar vaikai vedę ar nevedę. 
Tavų atsitikime, piliečiais yra 
duktė ir jaunesnis sūnus, jei- 

Montreal, Canada, gu jis nesulaukęs 21 m. toje 
j'dienoje, kurioje tamsta išsio- 
,mei paskutines ix>pieras. Tavo'

munisto
Sovietų 
prieš fašistų reakciją, ko
voti prieš rengiamą naują 
imperialistinį karą ir tai 
yra ne užsitamavimas, 
tai bolševikų pareiga.

J. Klevai te.

Gerbiamoji “L.” Redakcija:
Prašau atsakyti per mūsų 

dienrašti, ar yra tokia keistas 
gyvūnas, kaip vadinamas marių 
fanas—pusė merginos, o kita 
pusė žuvies, arba, kaip kiti va
dina, sirenos?

Draugiškai W. M.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
DiMiTROvo lėkimas su- 

ĮDOMINO LIETUVĄ
KAUNAS.—“Liet. žinios”

rašo: “Vasario 27 d. speciali- 
niu Derulufto b-ves lėktuvu 

Tokių gyvūnų šiuo tarpu nėra vyriausias sūnus turės prašyti per Lietuvą perskrido Bulga- 
arba jeigu jos kur yra, tai nie 
kas jų nesugauna ir nemato.

Rytoj
Jaunimo Parengimas 
“Laisvės” Preso Naudai

Visi darbininkiško judėjimo rėmėjai būkite 
Jaunuolių parengime. Duokite darbininkiškam 
jaunimui ūpo darbuotis, padarykime jų parengi
mų masiniu, vykusiu moraliai ir materialiai.

• BASKETBALL IR ŠOKIAI 
NEDELIOJ, 25 KOVO (MARCH) 

Klaščiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth A ves., Maspeth, N. Y

■■ ■ - ■ ' ' - ■'—r— --Š- —  .■ -

- Sekamų miestų tymai loš basketball: 
Brooklyn su Elizabeth 3 vai. 
Newark su Linden 4 vai. 
Broklyn su Cliffside 5 vai. • 
Nuo 6-tos valandos šokiai.
8:30 vai. du geriaiiši tymai los 

basketball.

Po lošimui vėl bus šokiai iki vėlai nakčia 
V. ŽUKO ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS 

Įžanga 40 centų ypatai

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir nalaidoju 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.

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kahip. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Gl&nmore 5.-9467

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

Williamsburghe: k

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

Telefonas Evergreen 8-10494
. Ofiso valandos nuo 1 

nuo 6
iki 4 kasdien, Seredomis ir Salintomis 
iki 7:30 vai. vakarais/

Žymas Kalbėtojai Sakys Prakalbas 
EARI BROWDER, Sekr. Komunistų Partijos 
FORD, STACHEL, MINOR, HATHAWAY, PATTERSON, 
MOTHER BLOOR, BEDACHT, AMTER, H1M0FF

Bus masinis dainavimas ir dalyvaus choras suside
dantis iš 400 balsų

Notary Public
f

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mario pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir ųž prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 valiais ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avėnue J 

Kampas E. 23nl St.

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Bbdy Work-Duco Spraying.

All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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



BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Pasimatysime Jaunuolių Baliuje Nušoko ir Užsimušė

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

$7,000 už Sužeistą Vaiką

gąsdinti, o Paliukas norį ir ti-|WHOM stoties.

Rep.

Pirkite sau vyno ir degtinės patikimoj vietoje pas

Eitra-Kriaučiams!

Trumpos Žinutės
<♦> <

A.
dievas <♦)<♦>

<♦><t>

<♦> <♦>

<b <♦>
Toliaus jis pradėjo pasako- ne kovai už CWA darbininkų

ti, kas reikia daryti, kaip geru <♦>
su ja apsivesti 1930 metais ir būti. Girdi, reikia karštai, kar- biiizavimas , darbininkų
“sulaužė jai širdį. <♦><!>

<♦> <}>ĮVAIRIOS ŽINIOS
Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVALIETUVIU Visi ir visos i Madi v Graborius (Undertaker)
Iš Pauliuko Misijųir

Brooklyno Teatruose

H

l

Ligos Gydomos

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET
tokias komedijas.

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

be?

Pašto Darb. Nusišovė

s

dienomis 
vakarais 
iki 1

Ties Haverstraw Bay ledų 
.kalnai plaukia Hudsonu ir su
daro laivams pavojų. Senai to
kių įvykių čia buvo.

rasta raštelis, kuriame jis sa
ko, kad negali toliaus pakęsti 
gyvenimo ir todėl nusižudo.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Avė, Brooklynė, o dabar jie 
gyvena New Jersey valstijoje.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Brooklyno Paramount teat
re, apart veikalo “Come on 
Marines,’’ dalyvaus “Earl Car
roll Bauty on Parade”—būrys 
gražuolių merginų šokikių.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

S. Sebejsky, 35 metų am
žiaus, 145 Taylor St., Brook- 
lyne, nušoko nuo 4 augšto

vių klausovams programa pa
didės. Apie tai bus vėliau 
daugiau parašyta.

Dr. A. PETRIKĄ 
v (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

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

Tel. Mansfield 6-8787

Septynių metų mergaitę 
Kitty Hausler jau tris kartus 
krikštijo. Kada ji buvo 10 
dienų amžiaus, tai jos tėvai ją

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

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

tikinčius darbininkus. Į

Jie ir Vėl “Mylisi”

automatišką presą, ant kurio 
galima greitai ir gražiai, o

svarbiausios i 
atsibus po 6

Itis jai pinigų;
Ikia duoti jai pinigų, 
pradėjo* griaudinti, 

-mas, kad sūdnoj dienoje prieš

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.

metų 
berniukas,. 2082 Crotona St., 
dar belankąs mokyklą, kažin 
kur pražuvo.

L. Kassel, 23 metų mergi
na, 644 Washington St., Ho
boken, N. J., laimėjo $15,000 
nuo Lewis Volpe iš Passaico. 
Sako, kad Volpe pasižadėjo j

pelnas yia dienraštį “Laisvę”. Todėl 
es naujo i ■ ■ - - -• •dar kartą prašome’ rytoj būti 

šiame parengime!
“Laisvęs” Draugas.

turėtų su- 
jiems Pauliukas

štai melstis, sukti ir sukti ro
žančių. duoti dievo afieroms

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir karietas veselijoms, ■
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Iitnias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dicnq
Telephones MEdallion 3*1328

Shapiro, 15-kos

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

lovos, kuriose jūs paleistuvau- I TEATRAS-DAINOS-MUZIKAI 
j ate, kunigai, ir suprantama, ..... ., *
patsai Pauliukas. Moterys su- Savaitę New Yorko ir

Manhattan Liquor & Wine Store
(toj pačioj vietoj, kur buvo Manhattan Hat Stores)

264 GRAND ST., kampas Roebling, BROOKLYN, N. Y
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų, geriausio išdirbimo 

gėrimų už gana žemas kainas

Russian Vodka iš Sovietų Sąjungos
Viskė nuo 90c už pantę, vynas nuo 79 centų už butelį

Leidimas—License L 886
Manhatan Hat St., dabar yra 499 Grand St. B’klyn

taipgi ir pigiai padaryti įvai-jį namo kiemą ir užsimušė. At- 
riausius spaudos darbus, žino
ma, iš to bus didelė nauda 
darbininkų organizacijoms,

Dr. JOHN C. PETERS valandos: 
J p. p.

< (PETRAUSKAS) 6—8 vakare
avi * t xr v Antradieniais uždaryta150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. Y

Tel. Rupublic 9-5964

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
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 Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

Teismas priteisė, kad D’A- 
nna, namų savininke, užmokė
tų del tėvų $7,000 už tai, kad 
jos skiepo durys virsdamos 
sužeidė E. Rusch, 3-jų metų nai išaiškino. Tik laukinius ir
vaiką. Rusčh’iai gyveno nekultūrinius žmones galima 
D’Anna namuose, 631 Wilson; buvo taip bauginti. Tik Ko

lumbas laukinius indijonus ga
lėjo mėnulio užtemimu lin

reikalus. Tai bus kartu- mo- 
prie 

streiko ateinanti ketvirtadienį, 
29 diena kovo. Kaip žinoma, 

pinigų, melstis pas dievo mo- kapitalistine valdžia meta dar- 
UZtarimo, bininkus iš viešų darbų lau

kan. Vėl jie ir jų šeimynos 
turi atsidurti bado nasruose. 
Visi darbininkai turi subrusti

Dr. BLADAS K. VENCIUS VA' A9-?2Sryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) Penkta^niaTs^uždaryta

499 GRAND ST. _.TeL SįagRkr*07J(!LnNamų, Republic 9-3040

Rytoj, 25 d. kovo, 2 vai. po j 
pietų šaukiamas masinis mi
tingas Madison Square Garde-

Šeštas Puslapis šeštadienis, Kovo 24, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Sekmadienį, 25 d. kovo. 
Klasčiaus svetainėje—Clinton 
Park, Betts ir Maspeth Ave., 
Maspethe, N. Y., yra rengia
mas labai geras parengimas. 
Tai bus balius ir “basket"ball”.

kad nepaisant, koki jūs 
te, kad ir bedieviai, tai 
sekite Jaronimą ir būsite 
ti.

Toliaus jis kalbėjo, 
greitai bus sudna diena, kad 
pasaulis jau paskutinį šimtme
tį gyvena, kad dievo “cūdai” 
jau visur rodosi, kad viena po 
kitai ’žvaigždės puola iš dan
gaus, kad mėnulis i 
ir tt. Tai mat, kuom jis bau- Į 
gina
Kad saulė ir menulis.užtemsta, Į 
tai nėra joki stebuklai, bet j 
paprasti gamtos apsireiškimai 
ir mokslas to priežastis jau se-

TAI “LAISVĖS” NAUJAS AUTOMATIŠKAS PRESAS
Jį rengia Lietuvių Jaunuolių nes jų darbai bus greitai 'pa- 
Nacionalis Komitetas. Bus ge- gaminami. Bet reikia už 

jį išmokėti veik $2,000. Tad 
j padėkime sukelti pinigų! Da

lyvaukite šiame parengime!
paren- 

i gimė matysite jaunuolių ir su- 
• ‘augusių darbininkų iš visos 

lapielinkės. Matysite geriau
sius lietuvių jaunuolius lošiant 
“basket ball.” Smagiai ir nau
dingai praleisite laiką ir tuom 
pat kartu paremsite darbinin-

ra muzika, kuri grieš lietuviš- į 
kus ir amerikoniškus šokius. 
O čia jaunuolių “basket ball” 
tymai iš Brooklyno, Cliffside,, _ . , • •
Linden, Elizabetho ir New-1 uT*
arko turės savo persigalėji-j 
mus. Jaunuolių lošimai prasi-! 
dės 3 valandą po pietų, bet! 
patsai balius ir 
lenktynės lošikų 
valandai vakare.

Šio parengimo 
skiriamas “Laisvės 
preso išmokėjimo reikalams. 
Tąi prakilniausias tikslas! 
“Laisvė” nusipirko puikiausi

Išteisino Ignacio Cuevas, 
27 metų vyrą, kuris kiek laiko 

j atgal nušovė policistą J. Misi- 
schią, už tai, kad tas lindo i 

|prie jo jaunos pačios. Dabar 
■ Cuevas suėjo su savo pačia 
vėl gyventi, abu mylisi ir sa
ko, kad jie yra laimingi, kaip 

’niekados dar nebuvo. Jie tu
ri 7-nių metų berniuką. Ke
tina važiuoti į Havaną praleis
ti laiką, kad užmiršti praeitį. 
Matyt, kad jie turi pakanka
mai pinigų, o pinigai kapitalis
tinėje tvarkoje viską gali.

gis. CWA—vieši) darbų dar
bininkai šaukia streiką pro

testui prieš atleidinėjimą tų j 
I darbininkų nuo darbo. Tą die
ną Madison Square Gardene 
įvyks masinis protesto mitin
gas. Prie to vis daugiau de- 

• dasi darbininkų. Tie pat lo- 
Taxi draiveriai kovingai • kalai pasisakė už H. R. 7598 

stojo streikan už savo reika-|bilių, kuriame yra reikalauja- 
lus. Jiems kovą laimėti gel-' ma bedarbiams pašalpos 
bėja Komunistų Partija ir vi-' darbininkų draudimo, 
si sąmoningai darbininkai. Bet---------------
štai prieš juos išstojo išnaudo
tojai, Amerikos Darba fede
racijos pardavingi vadai, so
cialistai išdavikai ir kapitalis
tinė valdžia, kuri yra niekas 
kitas, kaip išnaudotojų tarnai
tė. Majoras LaGuardia įsakė 
policijai pulti darbininkus.
Prasidėjo visame mieste masi- .
niai areštai. Jau apie 100 ko-'apkrikštijo į protestonų reli- 
vingų darbininkų areštuota.^feiją.
Išduota varantai areštavimui 
vadų. Ketvirtadienį, policijos, 
šnipų ir gepgstęrių gaujos už
puolė 2,500 stfeikierių . Times 
Square, kur į^yko HrUvihaę .sp- 

trėmimas. Majoras LąGuar-iba atsiėmė tą mergaitę ir vėl 
dija prižadėjo kompanijoms 'apkrikštijo presbiterijonų baž- 
suteikti policistą pr|e .kiekvie-jnyčioje. Religija yra protiniai 
no streiklaužiu* operuojamo nuodai ir jais apsvaiginti žmo- 
automobiliaus. K a p i t alistų nės daro 
spajida kalba apie “demokra- Kada ta mergaitė užaugs, tai 
tinę sistemą,” kada policija jeigu bus protinga, tai ji pa
skaldo streikieriams galvas. į mos ranka ant visų tų religijų 
Vienok kovingi taxi draiveriai ir bus laisva, 
laikosi tvirtai, jie yra pasiren
gę ant žūt-būt laimėti savo 
kovą.

Baisus Puolimas ant Taxi 
Darbininkų Streiko

A.D.F. Darbininkai Stoja už 
CWA Darb. Streiką

Jau -30 ’lokalų Amerikos 
Darbo x Federacijos pasisakė 
už general į streiką kovo 29 

v -dieną, 
eilihių

4 vai. po pietų. į. Tai 
ADF darbininkų žy-

i

Mergaitę 3 Kartus 
Krikštijo

Po dviejų savaičių jos 
motina mirė ir mergaitė gyve
no pas jos tetą ir dėdę, tulus 
Stenmeierius; tada tie ją per
krikštijo į katalikų tikybą. 
Dabar jos tėvas teismo pagel-

H. Nack, 27 metų amžiaus, 
1687 E. 2nd St., Brooklynė, 
nusišovė iš šautuvo. Jis gyveno 
su savo trimis broliais ir moti
na viename name. Nack dir
bo paštoje. Jis paliko raštelį, 
kuriame atžymėjo, kad pašto
je yra jo pinigų nuo $200 iki 
$400;

ergija, kunigai ir misionieriai 
metasi darbininkus apgavinėti, 
—ta daro ir Pauliukas. Kata
likai darbininkai 
prasti, kad
kalba niekus ir juos apgau-

’ dinėja. Turėtų stoti į darbi- 
buvo- nūikų organizacijas ir kovoti 

štai savo reikalus, o peklą ir 
šven- palikti Pauliukams, lai

jie rūpinasi tais tuščiais daly
kais, o darbininkai privalo pa
sirūpinti rojų pasidaryti ant 
žemės patys paimdami į savo 

i rankas valdymosi galią.
Ten Buvęs-

užtemstai Lietuvių Radio Valanda Bus 
( Laikoma Kasdien

Lietuvių radio valanda įves
ta, kiekvieną dieną 10:30 vai. 
ryto iš WMBQ stoties; vedė
jas J. Tamas. Greitu laiku iš 
WMBQ stoties bus ir J. Va
laičio radio valanda vakarais, j 
kuris dabar turi kas trečiadie-i 
nis, 7 vai. radio programą iš1

kinčius lietuvius darbininkus 
tuom įbaugyti. Kas liečia 
žvaigždžių nupuolimą, tai jis 
tiksliai žmones apgaudinėja, 
jeigu žvaigždė nupultų, taį 
įvyktų katastrofa.

Toliaus jis pradėjo piešti 
patį dievo sūdą, girdi, sutrubys 
aniuolai, atsivers grabai ir vi
si žmones pradės keltis ir 
rinktis į Juozapato pakalnę,
kaip tai bus linksma pasima
tyti su tėvais, su broliais ir 
pažįstamais, o štai, čia ir die
vas ateis iš dangaus, nusileis t 
jus sūdyti. Gerus po dešinei, 
o blogus po kairei ir _ užleis 
velniais ir griešninkus velniai 
ilgauodegiai nugrūs į pat pek- BūkitVvisf!

MUSU SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Trečiadienį, 28 d. kovo, 7 
vai. vakare, Amer. Piliečių 
Kliube, 80 Union Ave, Brook
lyn, įvyks specialis A.C.W. 
unijos 54-to lietuvių skyriaus 
susirinkimas. Bus renkamas 
[delegatas į unijos konvenciją.

los dugną.
Tai matote, kaip jis apgau

dinėja darbininkus. Paprastai 
kunigai mokina, kad 
yra danguj, ant žemės ir kiek
vienoje vietoje, o čia Pauliu
kas užmiršo tą mokslą ir sako, 
kad dievas ateis iš dangaus, 
tai reiškia, kad jo nėra ant 
žemės ir kiekvienoje vietoje.

Extra—Visi į Madison 
. Square Garden!

tiną, prašant /jos
kad ji prašytų pas savo sūnų 
dovanoti griekus. Bet būk ji
tik dabar gali išprašyti, o lai-

ITAC NATTIA TAnn ^^evo sūdo, jau ji bus be- jr priversti LaGuardią ir mies- KAS NAUJO TARP Įjėgė. Taipgi nereikia gailė-; to valdžią duoti bedarbiams 
labiausiai rei- arba darbą, arba tinkamą pa-

Paskui šalpą.
šaukda- spn Square Gardeną!

Penktadienį nuėjau pasi
klausyti, ką jau čia taip pra
našauja tas misijonieriūs Pau
liukas. įėjus į bažnyčią, var
gonai dūduoja, vieni žmonės 
meldžiasi, kiti taip sau sėdi ir 
žiovauja. Štai išeina ir misio
nierius Pauliukas. Jis atsi
klaupė *ir kalba poterius, o 
moterys jam padęda. Po to 
įsilipo į sakyklą pamokslą po
ryti. Visiems liepė eiti išpa
žinties, nes dabar gera proga, 
paskui liepė melstis pas dievo 
motina, kad ji būtų tokia ge
ra ir1 melstųsi už griešninkus, 
po to uždavė rožančių kalbė
ti. Jis'pirrrias traukia rožan
čių ir kalba, o jau jo tas ro
žančius ilgas, ilgas, kaip kokia 
dešra! Moterys padeda jam 
vienos*! tykiai, kitos garsiai. Po 
to pradėjo pasakoti apie 
“šventą” Jaronimą, kuris gy
veno ketvirtame šimtmetyje,' 
Romoje studijavo pagoniškus 
Platono raštus, bet paskui vir
to “šventuoju.” Pirma to jis 
dar gerai su dievu pasiprovo- 
jo, bet po ilgų ginčų J aklu
mas pasidavė dievo komandai 
ir pradėjo skleisti kristaus 
mokslą ir po mirties su visais 
“šiūšiais” nukeliavo į dangų.

Mat, kada milionai ir desėt- 
kai jnilionų darbininkų badau
ja, tai misionierius Pauliukas 
važinėja ir apgaudinėja dar- __ __ ____________________
bini-nkus; jis jiems įkalbinėja, |tuom laiku dar su didesne en-

sigridudino, ir kaip kurios pra
dėjo verkai. Toliau jis bau
gino, kaip dievas net ant že
mės žmones koroja, girdi,! 
štai praeitą metą vienas ku
nigas nuvažiavo į jūras mau
dytis, ten jo draugas pradėjo 
skęsti, kunigas puolėsi gelbėti, 
tai abu žuvo. Kunigas buvo 
jaunas, dar tik metus kuni
gavęs. Paskui jis pradėjo pa
sakoti, kaip to kunigo motina 
per dienas ir naktis verkė priee, 
jūrų ir vis laukė išmetant jos 
sūnų ąnt kranto. Tas dar 
daugiau sugriaudino moteris, 
jos pradėjo garsiau verkti.

Tai tokias istorijas pasako
ja Pauliukas apgavinėdamas 
tikinčius darbininkus, jis 
griaudina juos ir jas, įkalbinė
ja visokius melus, kad tik ne
kovotų už savo būvį, bet atsi
dėtų ant dievo valios, ramiai ir 
kantriai kentėtų, melstųsi, iš 
paskutinio neštų afieras baž-. 
n’yčion, tai dievui, tai dievo 
motinai, tai motinos sūnui, tai 
archangelui, tai savo apašta
lui, tai ir pačiam klebonui ir 
Pauliukui.
_ Kada viešpatauja baisus, 
krizis ir darbininkų išnaudo
jimas, kada naujų revoliucijų 
ir karų banga atsirita, tai

Brooklyno RKO Albee Te
atre rodoma šnekantysis judis 
George White’s “Scandals,” 
kuriame dalyvauja toki artis
tai, kaip Rudy Vallee, Jimmi 
Durante, Alice Faye> ir kt. Be 
šito dalyko, bus eilė kitų pa- 
marginimų.

Radio City Music 'flail, New 
Yorke, šią savaitę rodoma vei
kalas “My Guiding Star,” ku
riame dalyvauja žymi daini
ninkė soprano Evelyn Duerler, 
ir tenoras Joseph Macauley. 
Be to, perstatomas baletas 
“The Water Lily,” su garsia 
amerikiete šokike, Nina Whit
ney. Didžiulis orkestras grie
žia “Russlandia,” diriguojant 
Erno Rąpee, žymiam konduk
toriui. Jųdžiai-šnekiai: “Bot
toms Up” ir “The Grasshop
per, and the Ants.”

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

i ' n »• |

>

E 
E

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA /

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y. •

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

DR. ZINS
HO Fast 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.

v

nuo 
puo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.
T
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