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580.000 Naują Bedarbiu
NISTUS, NAUJAS PAVOJUS DRAUGAMS

l / .

skaitytojams, bendradar- |

3ąti

ash

smal

kad

klės

drg. BosRaljon, far- 
g a’n izatorius, 

Yakima Valley. 
, chuliganai legio- 

pasigavo ir bai-
sumušč, o paskui 

a užra- 
įdegino raides 
Tie niekšai ma- 

tokio teroro pa-
jie sulaikys farmė- 

kovos už savo 
pagerinimą.

Įiežius Payarė iš 
įrbo 500 Darbininką

Fašistai Nepaleidžia iš Savo Nagų Draugų Torgler, Dimit
rov, Popov ir Tanev; Planuojamas Naujas Teismas ir Vėl 

Gnimojama Mirčia Nekaltiems Darbininkų Vadams
BERLYNAS. — Čionai 

susidarė specialė -komisija 
iš amerikiečių, anglų, bulga
rių ir kitų advokatų ir rei
kalauja, kad į komisijos 
rankas būtų paleisti bulga
rai komunistai Dimitrov, 
Popov ir Tanev. Bet Hitle
rio valdžios vidaus reikalu 
ministeris pareiškė, kad tų 
draugų likimas priklauso
nuo paties Hitlerio, kuris draugus paliuosuotų.

tik kitą savaitę nuspręsiąs, 
ką su jais padaryti. Tas 
pats, būsią su Torgleriu. 
Hitleris greičiausia nuspręs, 
kad tie visi draugai būtų iš- 
naujo teisiami. Tas paro
do, kad fašistiniai budeliai I 
rengiasi padaryti naują 
suokalbį prieš tuo£ draugus. 
Viso pasaulio darbininkai 
turi reikalauti, kad Hitlerio 
valdžia tuoj aus nekaltus

SOVIETŲ SĄJUNGOS PILDOMOJO KOMITETO

Visiems “Laisvės”
biams, platintojams ir lėmėjams linkime laimin
giausių naujų metų—pasekmingai organizuoti ir 
šviesti darbininkų klasę, budavojant komunistinį 
judėjimą, vadovaujantį proletariatui kovoje su iš
naudotojų klase!

“Laisvės” Redakcija ir Administracija.

AMERIKOS DARBO FEDERAC. VADAI 
TURI PRIPAŽINTI, KAD DARBAI EINA 
MAŽYN, KAD ATEITIS LABAI TAMSI

Šiemet per Lapkričio Mėnesį Daugiau Darbininkų Paleista 
iš Darbo, Negu Pernai; Gruodžio Mėnesį Darbai Taip 
Pat Sumažėjo

Ke-WASHINGTON.
’ lios dienos atgal buvo val- 
. džios sekretorės Perkins 
i pranešta, kad lapkričio me
nesį apie 280,000 darbinin
kų išmesta iš pramonės .j 

; bedarbių eiles. Bet kaip vi
suomet, taip ir tada pasiro
dė Roosevelto valdžios tiks
lus skaitlinių . sufušeriavi- 
mas.- Štai dabar Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Green padaro apskaity
mą ir pripažįsta, kad per 
lapkričio mėnesį išmesta iš 
dirbtuvių net 580,0^0 dar
bininkų, tai yra, daugiau, 
kaip pusė miliono! Ir tai 
per vieną mėnesį! Bet rei
kia pabrėžti, kad Green 
skaitlinės irgi bus. sumažin- 
tos, nes per visą laiką Dar
bo Federacijos biurokratai 
pritarė valdžios blofui apie 
“gerovę” ir padėjo jai slėp
ti tikrą bedarbių padėtį.

Dar daugiau: Green pri
pažįsta, kad šiemet per tą 
laiką daugiau darbininkų 
atleista iš darbo, negu buvo 
pernai. Tas parodo, kad 
krizis abelnai tebeina gilyn, 
nepaisant visų Roosevelto 
užginčijimų.

Kitas s v a 1’ bus faktas 
Greeno pareiškime, tai kad. 
padėtis geryn neina. Prie
šingai, nors skaitlinių ne
paduodama, bet jis pripąžįs- 
ta, kad pirmoj dalyj gruod- 
džio dar toliau laikai pablo
gėjo, dar daugiau darbinin
ku išmetama iš darbo.

Visa “laimė”, pasak Gree- . 
no, kad valdžia išleidžia bi- 
lionus viešiems darbams ir 
suteikė' tūliems bedarbiams 
laikinų darbų, arba šią žie
mą bedarbių kančios būtų 
daug baisesnės, negu buvo 
pernai. Matote, Green vis 

.teberamina bedarbius, kad 
i ant ju valdžia susimylėjo.' 

" | Valdžia turėjo ką nors da
ryti, kad išvengti darbinin
ku sukilimo. Bet kąd milio-. 

į nai ir milionai bedarbių 
i šiandien kovoja su badu, tai 

Po trijų mėnesių svarstymo ir aptarimo visų na-1 yra faktas> kurio negali pa- 
pinigų, visi viešieji darbai į rių balsavimu susivienijo į vieną organizaciją Lietuvių sigptį neį Roosevelto, nei 
baigsis ir keli šimtai tūl«s-1 Darbininkių Susivienijimas Amerikoje ir Amerikos Lie- Qreen serenados apie “gero-

ideniai Demonstruoja
Prieš Naują Karą

POSĖDŽIAI JAU PRASIDĖJO11HSKVOJE|“«»
■ : 'v' .mThse. .; )E

Gruodžio

WASHINGTON. — Gruo
džio 28 d. čionai atvyko pus- 

i ketvirto šimto studentų iš 
i kolegijų ir universitetų ir 
demonstravo prie Baltojo 
Namo prieš valdžios milita- 
riškus prisirengimus. Stu
dentai reikalavo, kad būtų 

. panaikintas karinis muštras 
jose ir universitetuo-, 

?se. Demonstraciją suren- 
gė Nacionalė. Studentų Ly-! ■ NORMAN THIBODEAUX

Atikano miestas. 
ypiežius Pijus XI staiga 
Ifė .nuo darbo penkis 
Ss savo darbininkų.

•e roletarai dirbo prie ke-1 
. iisymo ir popiežiaus so-;
Kur tie darbininkai su 

dėsis, ba'žny-1 
nerūpi? Jis, ma-! 
“ekonomizuoja.” 

ri milionus, o darbi- ‘ 
išmeta ant gatvės 

Tai popiežiaus ka- 
■dovana

Studentu S 
a Moterim

portą iš valdžios darbų ir iš L - ,
jis ga ir Lyga del Industrinės *

: - Negras darbininkas jaunuolis, 
j kuris ištruko iš baltveid^iy 

__s , _ », ♦ - .chuliganų rankų Louisiana val-Viesy Dsrby Fondas jau stijoje. Buvo pagautas kartu r* • • iv • - • 1 su kitu juodveidžiu, sumuštasImlgia taemh i ir pakartas ant virvės. Kokiu
 tai stebėtinų būdu Thibodeaux 

pasiliuosavo, tuo - tarpu jo 
draugas mirė virves kilpoje.

atsiekimų šiais metais.
nurodė, kad vidujinė ir iš
laukinė Sovietų Sąjungos 
padėtis labai pagerėjo šiais

Kolektyvio žemės

Demokratijos.

MASKVA.
28 d. čionai pradėjo posė
džius Sovietų Sąjungos Pild. 
Komitetas, kurio susirinki
me dalyvauja apie keturi
šimtai narių, .atstovaujančių , metais, 
visus tos didelės šalies kam-■ ūkio problema išrišta, ką 
pus. Susirinkimą atidarė parodė šių metų derlius, 
draugas Kalininas. Susięin- Pramonė daro didelį pro- 
kimas nuoširdžiai sveikino gresą. Bet jis taip pat nu- 
draugus Staliną ir Litvino- rodė karo pavojų, kurį su-\ 
vą. i daro iš. vienos pusės Japoni-

Drg. Molotovas išdavė ra- ja, iš kitos Vokietija.

ROOSEVELTAS GIEDA APIE TAIKĄ, BEI 
DIDINA GINKLUS, RENGIASI PRIE KARO

J '

WASHINGTON. — Pub
lic Works Administracijos 
galva Ickes pareiškė, kad iš 
kongreso paskirto $3,300,- 
000,000 fondo beliko tik apie 
$143,000,000. Ir šita suma 
jau paskirstyta. Jeigu kon
gresas nepaskirs ' daugiau j

LDSA ir ALDLD Susivienijo
nei

vPre-i WASHINGTON. 
«

zidentas Rooseveltas vėl kal- 
Kalbėjo 

darbinin- aPie Jungtinių Valstijų san
tykius su užsieniu. Veidmai- 

\ I ningai tvirtino,, kad jo val
džia priešinga ginkluotam 
įsiveržimui į kitas-' šąlis, tuo 
tarpu ji turi paėmus už ger-

Skaičių, 
Mokintis

klės Kubą ir ten palaiko ka- 
ripį laivyną. . Sakė, kad 
Jungtinės Valstijos stoja už 
nusiginklavimą, tuo tarpu 
jis pats yra nutaręs pabu- vieši darbai bus baigti! 
davoti 32 nauju kariniu lai-V. ------------------
vu h' tikslui išleisti Užmušė Keturis, Todėl bus.
virš tris įimtus milįonų dor,

YNAS, ' 
valdžia 9 NEGRAI BUS NUŽUDYTI VASARIO 9

BIRMINGHAM, Ala

ienos desim
?as reiškia

Vokietiją.
patvarkė,

sijoj univer-
skaicius ne-1

ir kad tik' Kilby kalėjime randasi de
but moteris iš. vyni, negrai darbininkai, ku- 

kad fašis ne nukaustl ir bus 
nori atimti iš nužudyti vasario 9 d. Tar- 

teises, kurias se-1 pe jų viena yra- moteriškė, 
civilizuo

organizuoja po visą šalį 
kampaniją už jų išgelbėji
mą i$ mirties.

VIRŠ AšTUONIAS
NAS IŠBUVO ORE

——

PA-<vlU $LERKOS PA- 
d&ELBĖ ^REIKĄ 
fflLADELPHIA, Pa. — 
ritantis rr du šimtai gro- 
ftų ir bučerniu klerkų 

°j|lbe streiką*. Jie reika- 
algų pakėlimo ir uni- 

ripažinimo, /. i \ •

Pa. —

Tiems žmonėms primetama 
tam tikros žmogžudystės, 
kurių jie veikiausia nebus 
papildę.- Vieno nuteisto 
mirtin varguolio, tūlo Ben 
Foster, jauna sesuo atėjo į

sigynimo raštine ir pasako* 
jo, kad jos. brolis nekaltai 
nubaustas mirtin ir prašė 
kaip nors jį gelbėti. T.D.A.

tančių bedarbių, kurie gavo tuvių Darbininkų Literatūros Draugija. Vę.”
laikinus darbus, vėl atsidurs Šios dvi organizacijos turėjo veik vienus ir tuos pat •-------------------

Numato- tikslus. Daug darbininkių moterų prigulėjo prie abie- milžiniškas Kontinentas DO
vnniin AZinn-irRS o M i Ir l n filmo nhiniil nrorc'ni'ZfJ- I _ ___

bado nasruose.
ma, kad su gegužės 1 d. visi jų organizacijų. Vienybė atlikta tarpe abiejų organiza- ■ 

cijų, kaip lygios su lygia. Iš 'žemiau paskelbtų* sąlygų 
matysite, kad buvusios LDSA kuopos, jeigu tik to nori 
nąrės, gali pasilikti atskiros kuopos. Jos vadinsis Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos mo
terų kuopomis. Suvienytas Centro Komitetas pagei
daują, kad kuo daugiau pasiliktų atskirų moterų darbi- 

. ninkių kųėpųp; Į h. • įH '
Abieju organizacijų Centro Komitetų nariai ir narės 

J laikę bendrą posėdį ir išdirbo šias sąlygas galutinam su- 
džio 3 d. paleido automobi- -iun^n)uk'Qr^an^acW: 
lių į maršuojančią Raudono
sios Armijos kolumną. Ke
turi jaunuoliai buvo- užmuš
ei, o penki sužeisti. Ištirta

Sušaudytas
MASKVA.- Nuteistas-su

šaudymui . tūlas ’ Valentine 
Ivanoff^ r 28 > metų šoferis 
kriminalistas, r kuris grup-l

DIE
Ivanovo praeitis ir surasta, 
kad jis yra pasižymėjęs ki- 

- Lakūnės t°mis kriminalystėmis.MIAMI, Fla
Helen Richey ir Frances KALĖJIMAS . Už KLAU-
Marsalis išbuvo ore 8 dienas, 
5 valandas ir 5 minutes. Su
mušė

SYMASI MASKVOS 
PROGRAMOS

re
Hitlerio valdžia' nuteisė ka- 
lėiiman du žydit, kurie per 
____ ______ J iš ; Maskvos 
mūzikalės ftrogrąnao?../

kordus ir dar tebeskrajoją, Į i • ‘ 1 * . <-
bet praneša, kad jau dabai radio. fclaušėsi
pavargtuos

Kaip Atlikta Vienybė
(1) Vienybė tarp Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugijos (ALDLD) ir Lietuvių Darbininkių 
Susivieniiimo Amerikoje (LDSA) atlikta referendumu. 
Už vienvbe ALDLD organizacijoje balsavo1 1.491 narių, 
prieš tik 60. LDSA už vienybe paduota 835 baisų, 
nrieš—36. Tokiu būdu, narių valią pildant, abieių or
ganizacijų centrai šuiungia abi organizacijas j vieną—

• • r z ' /»

bendra organizaciją no vardu Amerikos Lietuvių Dar
bininku Literatūros Draugija (ALDLD). • .

(2) Abieiu organizacijų referendumu išrinkti Cent
ro Komitetai susijungė i viena Centro Komitetą.

Abieiu organizaciiu knygos, iždai. Šerai, visas 
ir skolos nereina i vieną bendrą ALDLD organi- 
iždą, turtą ir reikalą. i .

(Tąsa 2-ram pust)
zącijos

vę.

Pacifiko Okeanu
SAN DIEGO, Calif. — 

Pacifiko okeano tyrinėtojai 
paskelbė savo raportą, ku- 
riame parodo, kad po vande
niu šiaurinėj dalyje to okea
no randasi milžiniškas kon
tinentas, du syk platesnis už 
Jungtines Valstijas, turi di
deles lygumas ir, kalnus, 
kurie yra augštesniuž kal
ną Evebest.

Bandys Sumušt Rekordus, 
Militariškas Žygis
' WASHINGTON. — Vai- 
džia užgyrė karinio laivyno 
nutarimą paleisti šešis karo 
orlaivius be sustojimo lėkti 
į Honolulu, Hawaii salas, 
kurios randasi už 2,612 my
lių nuo Californijos. Tai 
savo rūšies Amerikos impe
rialistų karinis žvėris, kad 
pagrūmoti Japonijai.

(Daucriau Pasauliniu žinių
K K-tnm nuslanvD ,
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Drg. J.Stalinas Apie 
Kažkuriuos Dalykus ■. .

Vakar dienos “Laisvėje” . buvo pami
nėta tai, .kad d. Stalinas ,suteikė inter
viu? N. Y. “Times” korespondentui1 Sovie
tų Sąjungoj Mr. Duranty. Tame pasL 
kalbėjime revoliucinio proletariato va
das palietė eilę klausimų.' Deja, kaip vi
suomet, taip ir šiuo tarpu, plutokratų lai
kraščio rašytojas tų visų dalykų, apie 
kuriuos d. Stalinas kalbėjo, nepadavė. 
Tai paprasta būržuazinių laikraščių tak
tika, Pa v. * Mr. Duranty pažymi, kad 
“Stalinas išreiškė simpatiją ir įvertinimą 
Vokietijos žmonėm.” Tai ir viskas. Nei 
vienfr pacituoto sakinio! O tai mums, 
žinoma, būtų labai svarbu. Buržuazinis 
laikraštis, aišku, visuomet talpina tiktai 
tas -dalis bolševikų vadų kalbos, kurios 
japi patinka.’ . .

Delei Sovietų Sąjungos prekybos su pa
sauliu, d. Stalinas pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga iki šiol apjnokėjo ir apmokės, vi
sas savo “bilas”, kadangi ji perka iš už- 
sięflfo tiktai tiek, kiek pajėgia apmokėti.

^Mes negalime įvežti, jei negalėsime 
išvežti,” sakė jis, “kadangi mes neduosi-' • 
me užsakymų tol, iki mes būsime tikri,'1 
kad galėsime už juos užmokėti, kuomet 1 
ateiš laikas. Kiekvienas buvo nustebiu- ; 
tas tuo, kad* mes ipokdmė savo skolas; 
kad mes mokame ir gailinė apmokėti., Ži
nau, mokėjimas skolų dabar ne madoj, 
bet mes tai darome. Kitos tautos re- - 
mia savo skolas savo žodžiais, betSąjnn- I 
ga Socialistinių Sovietų Respublikų to ne
daro. Jie manė, kad mes- negalėsime ap
mokėti, kad mes neturėsime kuo apmo
kėti;* bet mes parodėme, kad galime ir 
jie priversti tai pripažinti.”

•Klausime aukso gamybos d. Stalinas 
pareiškė: -

“Mes turime daug aukso šaltinių ir jie 
skubiai vystomi. Mūsų aukso gamyba 
beveik jau du syk didesnė, negu ji buvo 
cąrižmo laikais—daugiau, kaip 100,000,- 
000. rublių. Pastaraisiais dviem metais 
ypačiai mes pagerinome tyrinėjimo nau
jo aukso rezervų metodas ir suradome 
naujus plačius šaltinius. Bet mūsų pra
monė jauna—ne tik aukso pramonė, bet 
taip pat geležies, plieno ir vario.

“Visa mūsų metalurgija jauna ir mū
sų pramonė dar vis nepajėgia gerai pa
dėti'aukso gamybai. Mūsų tempai yra 
greiti, bęt mūsų .gamybos dydis dar vis 
įermažas. Mes galėtume keturis kartus 
iek pagaminti aukso trumpu laiku, jei 
^retume' užtenkamai mašinų; , Mes. žy- 

4ųqjame r .pirmyn^ greitai; "bet ne taip 
gręitaį, kaip trokštajnė \ .

Užklaustas, kiek dabar Sovietų .Sąjun
ga turi'skolų, kurios reikės apmokėti,>d. 
Stalinas atsakė: • ; * . ,H- 1

“Ne'daugiau, kaip 450,000,000 rublių-1- > 
pastaraisiais' dviem metais męs daug jų 1 
apmok ė j am. Du metai atgal skolų ture- ’ 
jome 1,400,000,000 rublių', bet jas atmo
kėjome. -Mes manome, kad su pabaiga 
sekančių arba pradžia 1935 metų bus pa
baigta mokąti ir šitpsZ'

,Ji& nurodė, kad Sovietų Sąjunga kiek
vieną pažadėtą skolą galį pilnai apmokė
ti, kadangi ji neima kapitalistiniuose 
kraštuose bargąn nieko, už ką nebūtų ti
kta, kad galės apmokėti.

.Korespondentas tuoj aus pakišo klausi
mą, ką d. Stalinas mano apie Roose.veltą. 
Buvo atsakyta, kad Rooseveltas, kaipo 
politikierius, “drąsus ir nusisprendęs.” 
Net Sovietų Sąjungos < pripažinime jis 
ėjo toliąu, negu kuris kitas J. V. prezi
dentai. Kapitalizmo krizis, d. Stalinas 
niano, gali šiek tiek atsitaisyti, bėt ka-

pitalizmas nepasieks 1929 metų laikų,
Del Japonijos pavojaus Tolimuose, Ry

tuose, proletariato vadas mano, kad ka
ro pavojus dar vis tebestovi didelis, nes 
Japonijoj randhši klika1 avantūristų, ku
rie, mažai galvodami aj)ie pasėkas, pasi- 
rįžę pulti Sovietų Sąjungą, pradėti karo 
gaisrą. Jęi Tautų Sąjunga ištikrųjų 
trokštų taikos ir dirbtų jai, tai Sovietų 
Sąjunga padėtų, kadangi SSSR nusista
tymas šiuo tarpu yra padėti kiekvienam, 
kuris tik kovoja už palaikymą pasaulyje 
taikdš. ' ‘ i '1

Sovietų ^ąjųngos vidujiniu vyriausiu 
klausimu t siandiąn tebestovi yąžiuotč 
(irąnsportaciįa) ir, jjodraug, paškaidy- i 
mas -naudojamųjų' daiktų tarpe miesto; ir i 
kaimo. Tai. didėlis uždavinys. TAčiauš 
Sovietai,' 'sako, d. 'Štjalinaį, tą usįdaVinį iš-'' 
riš pasekpįiVigai. Patys didžiatisi Sovie
tų Sąjungos darbai, patys didžiausi už-' ' 
daviniai, kurie kadaise išrodė nenugali
mi,, jau išrišti, tai, būtent, pamatinės pra
monės pastatymas ir žemės ūkio kolekty
vizacija. ' ' ,' i

Dabar Sovietų Sąjunga kreips di'džiau- 
. sios domės į važiųotę ir bendrą darbo 
žmonių gyvenimo gerinimą—medžiagi
niai ir kultūriniai. • , ■

Tą pačią nuomonę pareiškė ir dd. Ka
lininas su Molotovų pereitą ketvirtadie
nį Sovietų Veikiančiojo Komiteto Suva
žiavime, kuris turi panašumo buržuazi
nių kraštų parlamentams.,

Visa Sovietų Sąjunga nepaprastu susi
domėjimu laukia, 17-(tojo Komunistų Par
tijos kongreso, kuris prasidės pabaigoj 
sausio mėnesio Maskyoję.i Šis kongresas 
žada būti vienu iš svąrbiąusių Sovietų 
Sąjungos gyvenime,,; o. ppdraug pasaulio 
revoliucinio, darbininkų judėjimo‘ eigoj.’: i

______ ■ ■» < i i -
i

(Tąsa- iš "1 pusi.)
• . » > ' ‘ j ‘

' (4) Bendrame posėdyje Centro Korhitetų išrinkta val
dyba iš A sekamų draugų ir draugiiį: > Pirmininku — S. 
Sasna (Sasnauskienė), sekretorium—D, M. šolomskas 
ir iždininku—O. Depsienė. . , '

(5) Žurnalo “šviesos” reikale išrinkta specialė redak
cinė komisija iš sekamų draugų: R. Mizara, A. Bimba, 
J. J. KaškiaiiČius, V. J. Senkevičius ir S. Sasna.

(6) Nutartą daugiau neleisti “Darbininkę”, bet vi
soms buvusioms LDSA narėms, kurios moka pilną mo
kestį—$1.00 į. rųętus,, vieton “Darbininkes”,, duoti žur-

. ..............IS LIETUVOS
Bandė Paslėpt žmogaus Užmušė Jauną Darbininką

Lavoną Kalvarijos miestelyj, 3 c
Linkuvos njięstelyj valgyklos gruodžio, Abelio Jakobsono • e 

“Šešupės” savininkas Daukša' ektros stotyj mašina užmu? 
anksti ryte vilko iš savo vai-'Jurgį Mackevičių, 21 metų ar 
gyklos laukan negyvą žmogų, žiaus darbininką.
Bet kaip tik tuo kartu pasitai-1 ----------- —
kė eįti pro ten policistui, kuris Užsibaigė Byla, Kuri Tęsi.

Virš Metus i> «<
Alytaus apygardos teism:

sulaikė - Daukšą ir paklausė, ką 
jis neša. Daukša išsigando ir 
tylėjo. Pasirodė, kad tai buvo

. t .. , . . _ ,, , L .... ., tūlo. Bitino lavonas. Greičiau- jau užbaigė bylą pagarsėjus
nalą “Šviesą”, Taipgi- nutarta; kad “^Laisvėje”. ir “Vii-.šiai bus miręs nuo persigėrimo. savo žmonos ir sūnaus žudil 
nyje” būtų .įvestas • savaitinis moterų. darbininkių reika-

(‘Ibis skyrius.) “Vilnies”' skyrių redaguos pati “Vil- 
rii’ek”1 Redakcija’ ir ’ALDLD Pirmo .

1 I J. • Ji! UT • L3- •.sija. “ ’

i'

Dobrovolskio ir jo ’ meiluž 
Šidlauskienės. Dobrovolskis p.

> Nedzingės miesteb 
Dobrovolskis jau senokai tu 
jo meilužę Šidlauskienę ir <

Lguutj pau vai- - i i .
Apskričio' ■ komi- Balandžiai Nešiojo Raudo- eina iš

Laisvėje” skyriaus vedimui išrinkta’ komi- <. ?nas Vėliavas 
sija iš sekamų draugų ir draugių': J. J. Kaškiaučius, D. Jurbarko miestelyj patėmyta, sto labai neapkęsdavo savo p 
M. Šolomskas, Š. Sasna, H. Jeskevičiūtę, B. Senkevičie- kad daugelis balandžių (kar- čios, ją tankiai mušdavd; U 

- ‘ ~ įveliu), skraidydami, 1
prie kojų pririštas 
vėliavukes. Policija turėjo daug 
darbo gaudyti ir “areštuot” 
tuos “revoliucionierius.” Iškai
tus darbavosi, kol visus “prasi
kaltėlius” suėmė. Ant vėliavų 
dar buvo prirašyta įvairių ko
munistinių obalsių. Delei to 
areštuotas vienas žydas. Sako-, 
ma, didžiuma tų karvelių prisi
laikė to žydo trobesiuose.

i. -nas Vėliavas
j

nė ir jVįsockienė. ' , ( ; r. i

! (7) Centro' Komitetas nutarė, kad ALDLD ir Lietu
vių’Darbininkių Susivienijimo Amerikoje apskričiai pri
valo ’ susivienyti, tai yra, abu korpitetai sudaryti vieną 
kbmitetą, kaip susivienijo abiejų organizacijų centrai, 
ir pasidalinti darbą.' Kiekviename apeskrityje turi būti 

iSpecialė komisija, kuri rūpinsis darbininkių moterų rei
kalais. ■ '.

Vienybė ir Kuopų Uždaviniai
(a) Lietuvių Darbininkių Susivienijimo Amerikoje 

kuopos gali pasilikti atskiros ALDLD moterų kuopos, 
jeigu to draugės nori. Joms bus išduotas numeris ir 
čarteris veltui.

(b) Bet jeigu LDSA kuopos nares nori susivienyti į

nešiojasi pereitą rudenį, kuomet Dobr 
raudonas volskienė su savo-14 metų s 

num buvo pirtyje, pirtis už; 
degė ir Dobrovolskienė su s 
num sudegė. Dalyką ištyr- 
rasta, kad jie buvo nužudyti 
pirtis tyčia padegta, kad p 
slėpus piktadarystę.

Dobrovolskis nuteistas sunk 
j darbų k»elėjiman iki gyv» 
galvos, o Šidlauskienė 15 me 
to pat kalėjimo.

i Traukinys* Suvažinėjo Igną^1’ Lietuva Rengiasi Kar<
Stankevičių

# Radvylišklo stotyj, lapkr. 291
vieną kuopą su ten ‘gyvuojančia ALDLD kuopa, tai vie- j., traukinys suvažinėjo darbi-1 
nybė galima tik tada, kada du trečdaliai moterų pasisa- ninką (tepėją), Igną Stanke- 
ko už tokią vienybę. .Susivienijusių kuopų valdybos- su- vičių, 59 metų amžiaus, 
daro b,endrą kuopos valdybą ir išrenka specialę komisi-| Tryškių gelžkelio stotyj tapo 
• i • - •_ • -i i • • i __  —i -v- -j _ . __________________

Kada:,Kunigai Pamatė . ,;
- - • j ; j i 1 f • : •

Chicagos kunįgii “Draugas” rašo:
ŠPaud0^ žįnidmis, Soyiętų. Rusijoj pasta

ruoju laiku, išleistas tofys įs^aįjymasr kuriuo 
kunigams atimamos visos pilietinės ir as- 

,Ul' niėhinčs tėisės'.'/. 1 i ,,4 Sj •
i . i ’> • / ' r 1 I < ywji w . j

•, Toliąu laikraštis,, rūgo j a ąpti Rodkevej- 
to, -kodėl jis, pripažindamas: ŠcįyĮętūs,; 

‘“pamiršo” tam- užkirsti ’kelią. į.- . •. j iJ( 
Mes manėme, kad kunigai- daugiau /žir 

no apie Sovietų ^Sąjungą. Nut;) pat Lap- 
* kričio revoliucijos laimėjimų visa dvasiš

ki ja Sovietų Rusijoj neturi pilietinių tei
sių. Ne tik dvašiškija,'bet visoji asme
nys, kurie nedirba naudingo darbo. At
imta pilietinės teisės ir buvusiems įvai
riems car'istams, įvairiems darbininkų 
judėjimo priešams, o taipgi ir stambiems 
buožėms. Sovietų Sąjungoj tas piliėtis, 
kuris dirba naudingą. darbą, ar tai jis 
būtų fizikihis ar protinis.

.. —, ..,i.... ,
Tokis Toki Pažino

“Naujienų” Grigaitis suranda, kad 
komunistai “pastaruoju laikų taip pro
tiškai nusigyveno, kad visi • gabesnieji 
žmonės nuo jų yra pasitraukę.” šis pa
reiškimas iš Grigaičio burnos išplaukia 
jau nebe pirmu kartu. Kas tie “gabesnieji 

'žmonės”,‘.kurie pasitraukė'nuo komunis- 
:tij? Grigaitis įvardija dū:; Soluckį ir Lo- 
’ rę! Kas • žino ką nors, žino ‘tai, kad So- 
' luckiš Koriiunistų Partijoj niekuomet ne-\ 
rą buvęs. Jis buvo kada tai nariu Ame- 

’ 'DsirbįAįiAkiį 'Partijos, kuomet Ko- 
nlunjstų Partija (Jpųyę., nėįęgalė. Bet ir 

, iš tos partijoj Sojuckis. ,buyo /išprašytas 
laukan,! kada .jis,atsisakė, pildyti discip
liną. TJai būvo dar prieš dešijnts metų.

Lorė, tiesa, buvo Partijos nariu, bet jis 
iš jos tbipgi pašalintas1 labai šenai. Tai
gi abudu “gabesni žmonės”, pasak Gri
gaičio, ne patys nuo komunistų pasišali
no, Pet buVo išmesti, kaipo oportunistai 
ir tarnaują biurokratams ^lementai.

Tokių gabių žmonių, komunistai nie
kuomet nenorėjų; tegul juos laikosi Gri
gaičiai ir jPrųseikoš. - ; '

I 1

ją, kuri rūpinsis, darbininkių moterų reikalais.
(c) ■ Kiekviena ALDLD kūopa, nežiūrint ar ten buvo 

pirmiau LDSA’ 'kuopa; ar ne, privalo 1 išrinkti specialę

suvažinėtas vyresnysis konduk
torius J, Mikalauskas. Išeinant 
traukiniui į Telšius, Mikalaus
kas kaip tai paslydo ir nupuo- 

i nuo vagono po ratais; nu- 
. Mirė ligoni-

' Wilkes-Barrėš ALDLD. Apskritys ir 
Waterburip, draugai jau Aūtarė suruošti 
“Laisves” naudai vakarienės. - Geras da
lykas, draugai. Reikėtų šituo pavyzdžiu 
pasekti įr( JkĮtų kolonijų draugams. KM$s 
manome, kad Elizabethas tai būtinai tu
rėtų pąAarytt

,komisiją,1 khri rūpinsis traukti moteris į’ALDLD kuopą. L
(d) Kielvvięną' LDSA kuopa, jeigu dar ji savo susi- pjauta abi kojos. : 

(ripkimę f nenutąrė vienytis, (su vietine ALIj)LD kuopa, nėj sekančią dieną, 
privalo- turėti; savo .ats^irąi susirinkimą, į jį sušaukti I -- --------
nares žodžiu, atvirutėmis ir' per. spaudą ir" pastatyti įpašovg. Tik To< kad Jis 

' klausimą! Air*palaikysihiė atskirą kuopą, ar jungsimės1 
/ su vietine, ’ jau gyvuojančia ; ALDLD kuopa? Jeigu 
' drėugės nori'palaikyti atskirą kuopą, tai jos tam turi 
’ pilną teisę, nės Ules ir dabari turime daugelyje miestų 
, r neį po kelias .ĄLDLD .kuępąsj . i i.. i i ;

e) Kur bus-padaryta suvienijimas buvusių ALDLD 
LDSA kuopų, į vieną kuopą, tai kuopų turtas, iždą1' 
šėrai ir 1.1, pereina-į vieną iždą. Jeigu kuri kuopa tu
rėjo školos,' tai -ir ta skola pereina į bendros kuopos 
reikalus.

(f) Kiekviena kuopa raginama turėti du susirinki
mu į mėnesį laiko, bet nei vienai neleistina neturėti su
sirinkimų nei kartą j mėnesį. Būtinai nutarkite ir lai
kykite kuo tankiau susirinkimus.

(g) Kadangi Lietuvių Darbininkių Susivienijime Am
erikoje buvo veik $400.00 skolų, tai ta^ apsunkina bend
rą organizaciją ir bendras Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Centro Komitetas atsišaukia 
į visas kuopas, kad kiekviena kuopa paaukotų po vieną 
dolerį ($1.00) centro reikalams. Ant-kiekvieno apskri
čio^ uždedame' pareigą paaukoti tam tikslui $3.00. Mes 
tikime, kad kiekviena kuopa ir apskritys atliks savo 
pareigą ir kaip galima greitai prisius centrui auką. At- ■ 
mmkite, draugai ir draugės, kad viešpatauja baisus 
krizis !ii jisUabai spaudžia jūsų organizacijos centrą! .

’ Viši ir Visos prie Darbo!
Draugės ir Draugai! Vienybė tarpe dviejų galingų 

organizacijų atlikta. ’ T^s neturi sumažinti mūsų veiki- 
nią, beį tik prįęš,yigai, dar padidinti, nes mes ’.su- 
mąžiname, sųš.jrinkimus, sutaupiname energijos, kurią 
reikia panaudoti, įjąrbininkų kovose! ' J ';1 * ’ ‘ 
■t.jępiįųgęsniąm vęikiįnui patanįinkįte kąopą įusifin- 
kimuš. • i KutrJ;, ti'k) P galima, laikykite. x|u susirinkimus į 

f mėnesį laiko.n Lai bus, trumpi biznio, organizacijos rei
kalais ( bet po kiekvieno > susirinkimo tu
rėkite • prelekqijas,.. paskaitas, diskusijas bei lavinimąsi 
•skaityti knygas. . .

TŠeina.; ilgai ’ lauktas ir reikalingas žurnalas “šviesa”. 
Jis bus geąąs turiniu,/ gražus savo formatu ir dydžiu. 
Aplankykite - lietuvius darbininkus—jūsų kaimynus. 
Parodykite * 'jiems, išaiškinkite ALDLD organizacijos 
svarbą. Kvieskite juo§ stoti į jūsų kuopą.

' Kiekviena ktiopa ,prjvalo turėti specialę komisiją, ku- 
* ri darbuosis tąrpe- moterų darbininkių. Kiekviena to
kia komisija tiri būti veikli, sugabį, netingėti dirbti, 
jos nariai ir n|rės lankytis pas lietuvius, kviesti vyrus 
ir moteris į 'mūsų eiles. l

, Nuo dabai*,f,visaiš reikalais, ALDLD kuopos ir buvu
sioj LDSA kuopos kreipkitės pas ALDLD Centro Ko-

, mifęfp /ŠėkretbHtį L D*. M. šolomskas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N . Y

žydas...
Kauno apygardos teisme 13 

d. sausio bus nagrinėta byla 
tūlo karšto patrioto Lasevičiaus 
už pašovimą žydų tautos pilie
čio Bermano. Pirmame nagri
nėjime Lasevičius šakėsi pašo
vęs Bermaną tik todėl, kad jis 
žydas...

DR. J. J. KAMHAUČHM
371 Lake St, New<

ĄLDLD Centro Komitetas

Lietuvos valdžia veda dei 
bas su viena užsienio firr 
užpirkimui 200,000 dujaka 
kių, tai yra maskų apsisaugo 
m ui nuo nuodingų gazų lai 
karo. Sakoma, tos kaukės b 
išdalintos civiliam gyventoja 
žinoma, buržuazijai, kad -la: 
karo galėtų apsisaugot nuo » 
sinuodijimo dujomis. Roc 
kad Lietuvos valdžia neturi 1 
pinigus dėt.

NEWARK, N. J.
Atšaukiame Vakarėlį

Vakar, dienos “Laisvėj 
buvo pranešta, kąd Siet. 
Choras rengia" vakarėlį gr 
džio 30 d., 5 vai. vakare, 
Bajoro svetainėj.

* Dabar pranešame, kad 
nimas vakarėlis neįvyks. A 
tai bus vėliaus plačiau pa; 
kinta. 

- Komisija

DARBININKU 
SVEIKATA

Gerai, kad nukirpote tą 
veltą kaltūną. Tik rei 
paskui galva tvarkiai laik 
šukuoti, prausti, prižiūr 
Tai ir viąa kas, kai dėl pa 
plaukų. Tiesa, kad plau 
būtų gražesni, daugiai 
įs varos turi geras maist 
daugiau daržovių, vaisių,’į 
niškų,. kiaušinių, žųyų, š 
žios mėsos, rupesnės duo) 
Nuo gero maisto greičiau 
lės pasitaisyti ir Jūsų akis.

A kyj e neretai atsira i 
opa, “ulcer,” dėl kokio a 
krėtimo, dėl erzinimo, ‘ bri 
nimo, taip gi dėl štokos v

Kaltunas. Pažliurusi Akis.
Esu moteris 55 m. amžiaus. 

Aš turėjau kaltūną: mano vi
si plaukai buvo suvelti. Bu
vau pas gydytojus, bet jie man 
negelbėjo. Vienas gydytojas 
patarė plaukus nukirpti, tai aš 
ir nukirpau. Už kelių dienų 
tas gydytojas padarė mano 
galvos masagą. Ir po to vis
ko pradėjo man; galvą skau
dė! ir taip gi kairią akį. šiuo 
tarpu aš ta akia nieko nega
liu matyt. Dabartinis gydy 
tojas1 *sako, kad man akyje 
yra opa, “ulcer”. Paaiškinkite 
ką? per “Laisvę.”

Atsakymas
Nenoriu manyti, kad tas Jū

sų plaukų kaltūnas galėjo tu
rėti kokių, ryšių su Jūsų akies 
gedimu. Tai yra nesusiprati
mas, niektikystė, prietaras. Pa
menu, Lietuvoje kaimiečiai 
galvodavo, būk kaltūnas yra 
pavojinga liga. Jei, girdi, kal
tūną nukirpsi, tai tau kas nors; 
bus negerai, kokia liga atsi-j iš vaistinės parsineš 
ras. Gi tikrenybėje, kaltūnas į “yellow oxide of mercury 
visai nėra nie jokia liga, bet ‘ ointment, 1 oz.” Įtepkite 
tik ot jSau apsileidimas. Jei mosties akin už vokų ir pa 
plaukų nesutvarkai, nešukuoji, kite i 
tai jie kartais ima ir susivelia ant nakties, 
vailokam Tiesa, greičiau su- sinti ir argyrolio lašų

vitamino A. Vartokite o 
giau grietinės, Sviesto, kept 
inkstų, saldžiųjų bulvių, ] 
pokusių bananių, gelton 
kukuruzų: ten yra daug ' 
mino A. Imkite po keletą 
kštų po valgio žuvies aliej 
“cod liver oil,” per visą 
mą. ' •

užsimerkusi, rytais 
Gerai- akin

. j n “A- 
sįveįia plonučiai plaukai, ypač | rol or silver nucleinate; 1 
kada galvoje .pilna ’ 
glindų, šašų, sutrų.

utėlių, solution, loz.” Tegul akių 
dytojas Jums akį prižiūri.
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Trečias Puslapi*

! Aido Choro Metinis
Raportas

e

PR
e' Minint Draagas

mint Lietuvos fašistų sušaudytus 
mbergerį, Požėlą, Giedrį, čiornį). 
š žiedų raudonų, 
š kovingų dainų,
Vieš vainiką karžygiams supinsim.
iejie krito už mus,—
Jž kilnius jų jausmus
tent gi kapą mes jų padabinsim.

darbininkų klesa, 
*aip plati, taip visa, 
Jžjaučia kas dirba del josios, 
’ik širdyj jos ugnis 
)ar ne ta, ką grandis 
’asiryžus daužyt iš tikrosios.

lar ugnelė ne ta, 
ią visa sveikata 
Jžliepsnotų prieš klesą skriaudėjų, 
teikia ją įliepsnint,

ir teises savas gint,— 
.eninizmo pravest idėją.

Dar reikės padirbėt, 
te vienam nukentėt, 
<olei pergalėn mes dasikausim, 
Šiandien minint draugus, 
Ką jau kritę už mus, 
Pažadėkim, jog dirbti neliausim! 
5-III-32 Buolio Sūnus.

Po Audros Bus D'.nužė
Lai šiais naujais metais 
Kyla audra šturminga, 
Lai nušluoja kapitalizmą— 
darbininkų mffila galinga.
>ai priespauda mūs žmonių 
šbudina minias vargdienių,

Kurie miegojo iki šioliai, 
9 juk jie yra mūsų broliai.
Lai mūs Partija Komunistų, 
Išauga milžiniška, stipri. 
fr lai viesulą kyla kovų, ’ 
'ai žaibų perkūnija smarki.
ai priešai mūs pamato, 
terių nagai kruvini, 
ag jie dirba darbus niekšų
• liekas išdavikai amžini!

sudainavo nei vienos revoliucinės dainelės.
Į mūsų koncertus susirenka daugiausiai re

voliuciniai darbininkai ir darbininkės, kurių 
širdyse verda kerštas atmonijimo turtuoliams- 
skriaudikams už padarytas ir daromas jiems 
skriaudas, kurie trokšta išgirsti tokias dainas, 
kurios šauktų juos į kovą prieš išnaudoto
jus. Gi tuora tarpu mūsų solistas arba solis
tė dainuoja-pleškina tųrtuolių-skrįaudikų dai
nas ir nori, kad tų dainų melodijos žavėtų re
voliucines publikos jausmus. Tai nesuprati- * 
mas, daugiau niekas, žinoma, jeigu mūsų so
listai tik retkarčiais buržuaziškas dainas dai
nuotų, tai dar būtų puse bėdos, bet kadangi 
jie beveik tik buržuaziškas dainas ir tedai- , 
nuoja, o revoliucinių dainuoti nesitveria, tai. 
jau neatleistina ir už tai prisieina peikti.

Gal solistai ir solistės aiškinsis, kad jiems 
negalima gauti revoliucinių dainų. Gausit, 
kaip norėsit. Kur gauna chorai, kvartetai, 
sekstetai ir oktetai, ten ir jūs gausit, tik reikia 
ištikrųjų stengtis.

Solistams ir solistėms dar vienas dalykas 
reikia pastebėti, tai kad jie nesimokina dai
nuodami judėti-Iošti. žinoma, galima dainuo
ti ir nejudant, bet su judėjimu esti daug gra
žiau. Tik reikia pagal daineles, žodžių pras
mes, judėjimas ir veido būdas nuduoti.

Aš manau, kad dainininkai už augščiau pa
sakytus žodžius neužsigaus, bet ateityje steng
sis dainuoti tokias dainas, kurios žavėtų re
voliuciniu klausytojų jausmus.

J. Juška.
NUO REDAKCIJOS.—Prie šio d. Juškos 

rašinėlio galime dar tiek pridėti, kad ir mes 
kalti del solistų dainavimo nesuprantamų dai
nų. Reikia pasisakyti, kad Meno Sąjunga dar 
labai mažai ką yra išleidusi del mūsų solistų. 
Chorams ir kvartetams, taip sakant, masiniam 
dainavimui, mes jau turime gana geroką skai
čių leidinių. Tokiais leidiniais Meno Sąjunga 
ir turi rūpintis pirmoj vietoj. Solįstąms mes i ■ I dar labai mažai ką turime išleidę.

Tačiaus mūsų solistai gali susirasti šiek 
tiek daugiau liaudies dainų; kaip kurias dai
nas patys solistai gali pagerinti, pataisyti. 
Meno Sąjunga taip pat turėtų parūpinti dau
giau solistams dainų.

'ienok priešų mes nebojam, 
'.urie kliudę kovos eigoj, 
et žygiuojam prie tikslo, 
Asibriežto mūs kovoj...

ai šiais naujais metate 
yla liaudis vis smarkyn, 
■Į os mūsų bendryn metas, 
darbininkų pergalę—artyn.

e prasmenga godūs ponai 
• visa -išnaudotojų tvarka, 
tie, kurie už ją stoja, 

ums yra juodoji ranka.

ai po audrai bus dienužė, 
>kaisti darbo bus dalužė.* 
r.kovos šios mūsų gaisras, 
)uod žmonijai kovos aistras.
.934 J. J. Butkuš.
Detroit

Biskis Apie Broohlyno Ir 
Apielinkės Dainininkas

angi. Brooklyne ir apielinkėje mūsų 
. koncertai jau praėjo, tai turbūt nebus 
Jį pašnekėti apie dainininkus, kurię da- 
•a tuose koncertuose, žinoma, prisieis 
pagirti, kiti papeikti. Bet ką darysi? 
reikia pasakyti.
oklyno Aido Chorui, Newarko Sietyno 
į ir Eljzabetho Bangos Chorui reikia 
ti garbė už dainavimą revoliucinių dai- 
Taipgi reikia pagirti visi trys chorai 
, kad jie turi prie chorų suorganizavę 
)tus, sekstetus ir oktetus. Kvartetams, 
tems ir oktetams taipgi priklauso garbė 
inavimą darbininkišku dainų ir taipgi 
i, kad dainuoja su judėjimu—lošimu, 
dėjimu dainavimas publikai labai patin- 
Pūriu pasakyti, kad praėjusiuose mūsų 
r^uose publika daugiausia gėrėjosi cho- 
ęvartetais, sekstetais ir oktetais.
dainininkai, solistai ir solistės, reikia 
iti už tai, kad jie mūsų darbininkiškuose 
ftuose dainuoja ir dainuoja dainas iš 
iziškų operų, o revoliucinių, darbinųi- 
niekad. šį sezoną jau praėjo trys di- 
oncertai ir juose solistai ir solistės ne-

Iš Brooklyno Aido Ir Lyros 
, Chorą Istorijos
RAŠANT ISTORINIUS ĮVYKIUS, REIKIA 

GERAI JUOS IŠTIRTI '
Mūs draugų vilniečių išleistam kalendoriuj, 

1934 metams, skaitome trumpą rašinėli anglų 
skyriuje, kurį pagamino d. Fred Houston 
apie chorus. Jame kalbama, kad pirmutinis 
proletarų choras susiorganizavo Brooklyn, N. 
Y., prie latvio-lietuvio Eremino, 191.0 ar 1912 
metais. Jis pergyveno daug politinių atmai
nų, bet dabar, pagal mūs raportus, -— reak
cionierių vadovybėje.

Brooklyne kito choro nebuvo ir nėra, kuris 
būtų sutvertas 1912 m. prie Eremino ir kuris 
vadintųsi proletariniu choru, pergyvenęs daug 
politinių atmainų, kaip tik jair plačiai žino
mas Aido Choras. Nuo kada jis atsidūrė re
akcionierių vadovybėje,—piums nėra žinoma.

Nereikia stebėtis, kad straipsnio autorius, 
nežinodamas ką kalbąs, galėjo taip parašyti, 
bet reikia stebėtis, kaip “Vilnies” ar kalendo
riaus redakcija galėjo dėti jį spaudon be jo
kio pasiteiravimo, .daleiskim, pas Proletmeno 
Sąjungos sekretorių, arba pas senesnius cho
ristus bei “Laisvės” redakciją, o esu tikras, 
jog tokia klaida nebūtų įvykusi.

Kas mano, kad galima bile kaip parašyti 
apie tą chorą, kuris daugiau 21-nų metų ne
sitraukė nuo revoliuciniai nusistačiusių dar
bininkų judėjimo, tai jis neduoda jokios svar
bos proletarinei dailei arba ‘tyčia nori že
minti ją. Kitaip šį įvykį negalima suprasti.

Tiesa, prie velionio Eremino buvo susitve
ręs Brooklyne Mildos Choras, kuris, jeigu;bū
tų nenumiręs,, būtų šešiais metais • senesnis 
už Aidą. Tačiaus jo tik vienas vardas jau 
pasako, kad jis buvo tautiškos dvasios choras 
—“Birutės” anūkė su lietuviškais padurkais. 
Bet ji greitai užmerkė akis ir nusinešė į 
kapą visą tautišką smagumą, romansą ir pa- 
langietiškas “čiunkes. ”

. Lyros Choras, kuris buvo daug artimesnis 
mūsiškei dailei, susitvėrė Maspethe daug-vė
liau—Ereminui vadovaujant Aido Chorą. Ka
da Ereminas, 1918 metų vasarą, paliko Aidą, 
jis—už kiek laiko—paėmė vadovauti Lyrą. 
Ereminui vadovaujant jį, iškilo ginčas tarpe 
jo choristų delei dainavimo Internacionalo. 
Choristai norėjo dainuoti Internacionalą, ku
prio muzika buvo Degeyter-Petrausko, tai yra, 
keturių^balsų himnas, be jokių įstojimų. Ere-#

t

minas norėjo mokinti sąyo ir Degeyter muziką, 
prie kurios buvo jo patįęs pridėti šioki toki 
pamarginimai, įstojimai. Ginčo pasekmė bu
vo ta, kad Ereminas pametė Lyrą ir, negau
nant kito chorvedžio, Lyra sustojo skambėjusi

Amerikos Kompartijos pogrindinio gyveni
mo laiku, lietuvių frakciją vėl atgaivino Ly
rą. Nuo to laiko Lyros Choras jau skaitė
si pilnai proletariniu choru, bet tarpe Aido 
ir Lyros chorų prasidėjo kvailos intrigos, ne* 
draugiški užsivarinėjimai nuo pirmo Lyros 
Čhoro parengimo, nes Aidas nuėjo dainuoti 
Piliečių Kliubo rengtam koncertui, o ne pas 
lyriečius. Mat, abudu koncertai buvo tą pa
čią dieną.

(Piliečių Kliubo koncertas buvo rengtas 
daug pirmiau, Aidas buvo apsiėmęs dainuoti 
jame, bet išvakaryj koncerto, svetainė sude
gė ir parengimas neįvyko. Kada Piliečių 
Kliubas paėmė svetainę antru sykiu, tai per 
neapsižiūrėjimą (taip buvo aiškinama) abu
du koncertai supuolė viena diena. Aidas lai
kėsi savo pirmesnio tarimo—dainuoti pilie
čiams.) ’

1 Neveizint, kad buvo dedamos pastangos iš 
abiejų pusių išlyginti praeities duobes, išdirbti 
dirvą auginimui draugiškų vaisių, bet mūs 
tarpe sukosi ir dąug tokių, kurię tyčia kniso 
ir ardė proletarinių chorų vienybę.

Laikui bėgant, pamatėm, jog užlaikymui 
tos pačios dvasios dviejų ctyorų ir veik toj 
pačioj kolonijoj,—reikalauja daug darbo, fi
nansų ir veiklumo—nusprendėm suvienyti abu
du choru į vieną kūną. Suvienijus, nekurie 
manėm, jog užsibaigė visi nesusipratimai ir 
dabar, kad jau dainuosim visi sykiu, tai dai
nuosim! Bet, deja... buvo vaikiškas džiaugs
mas. .

Suvienijus abudu chorus, į pirmas dainų pa
mokas atsilankė aŠtuoni lyriečiai, paskui jų 
skaičius žymiai mažinosi. Aido—Lyros Cho
ras, kuriam buvo duotas vienybės vdrdas,— 
pasiliko tik dainavimo garsinimų apgavikas, 
nes faktinai vienas Aidas dainuodavo, nes bu
vo tokių, kurie ir be vienybės prie abiejų cho
rų dainavo.

Po “Laisvės” Šėrininkų suvažiavimo, kuria
me buvo pradžia prūseikinių atsiskyrimo nuo 
dienraščio “Laisvęs” ir viso darbininkų re
voliucinio judėjimo, dar, tie lyriečiai, ką ir 

.be chorų vienybės dainavo Aide, dalyvavo ja
me. Bet kaip greit choras nutarė pervesti 
Lyros Choro pirmiaus paimtą dieną del savo 
rudeninio koncerto—Centro Biuro parengimui, 
Labor Lyceum svetainėje; taip ir likučiai pa
sitraukė. - :• ■ , t _

Aido Chorui numetus Lyros vardą, už itieft 
laiko susitvėrė vėl Lyros Choras, bet jau gir
nai tik Prūseikos kišeniaus ir ambicijų palai
kymui. Dabartinei Lyrai tarptautinis darbi-" 
ninku judėjimas nežinomas, ji, tariant paties 
Prūseikos senoviškais žodžiais, “tik ant lietu- 1 
viško mėšlyno kudakuoja.”

Tai tokia Lyros gyvenimo biografija—užgi
mė, numirė, iš numirusių kėlėsi; pagyvenusi 
ženijosi, paskui divorsą ėmė, vėl naujai gimė 
ir dabar, prie Prūseikos “mišių,” pasako su
tartiną amen! >

Gi Aido Choro gyvenimas yra plačiai žino
mas ne tik Brooklyno lietuvių darbininkų ju
dėjime, bet ir kitataučių duonpelnių veikime.' 
Nors dabar, šiais bedarbės metais, sunkūs lai
kai, tačiaus jam lemta ir toliaus darbu’otis pro
letarinės dailės plotmėje.

N.

Kyšių Davėjo Daina
I t f

Už pinigus darbą pirkau,
Bet pono “laipsnį” aš gavau.
Kas gi tie skurdžiai prieš mane,— 
Su jais draugauti .jau gana.
štai auksuotas laikrodėlis, 
Jau kabinas ir panelės;
O tai visgi pinigėliai
Mane į “viršų” pakėlė...
Daviau kyšį nors nemažą— 
“Eik į darbą,” ghvau grąŽ£.
Dabar aš vis pasipūtęs, 
Einu gatvėm, kai atkiutęs.
Iš butelio kartais traukių 
Ir namiiiės tankiai maukiu.
Nors ne kartą aš ir sergu,
Bet man yra gera ir smagu. '

■ y i ? ■

Kas su manim besutinka,
Lai praeidams nešus’tinka, 
Ba per ‘snukį” aš užduosiu 

, Ir po teismu dar paduosiu.
Apšvieta—kaip ją vadina,

• Tai man galvos visai “negadina.” 
žinau, kad žemę dievs sutvėrė, 
Nes kunigai taip nurodė...
Taip tai kyšius sau dainavo, 
Koliai “kVįt” iš darbo gavo.
Dabar daįha jam nerūpi,— 
Vėl bedarbėj jis jau tupi.
Ir kyšių jis čia neduoda, 
Išnaudoti nesiduoda...
“Meski kyšįų klaidas daręs,”— 

. • Jam jau tarė susipratęs.
Mišku Darbininkas

i

APIE MENA
(Tąsa)

Tai gal teisingas Bucharinas, kuris visiš
kai užbraukia meną, kaip gyvenimo pažinimą, 
ir tekalba tik apie jo “jausmų sistematizaci- 
jos vaizduose” funkcijas? Ne, Bucharino “sis- 
tematizacija” tėra tik savaip išreikšta em- 
piriomonisto Bogdanovo “organizacija”, kuri 
yra griežtai svetima marksizmui, visiškai iš
kraipo marksistinio gyvenimo pažinimo teo
riją. Pastaroji gi išeina ne iš kokios “otga- 
nizacijos” ar “sistematizacijos// o iš “atspin
dėjimo” (otraženija). Leninas sako:

“Viešpatavimas ant gamtos, pasireiškian
tis žmonijos praktikoj, yra objektingai-tikro 
reiškinių ir gamtos procesų atspindėjimo žmo
gaus galvoj rezultatas, yra įrodymas to, kad 
šis atspindėjimas (riboše to, ką parodo mums 
praktika) yra objektyvi, absoliuti, amžina 
tiesa” (XIII t. 156 p.).

Šitą atspindėjimo dėsnį Leninas visur var
toja, kalbėdamas ne tik apie mokslą, filosofi
ją, bet ir apie meną, literatūrą. Taip, pavz., 
straipsniuos apie Tolstojų jis1 rašo:

“Tolstojus atspindėjo (mano pabraukta. V. 
ž.) (otrazil) priskaudusią neapykantą, su
brendusį siekimą geresnio, norą pasiliuosuoti 
nuo praeities—ir svajingumo, politinio ne- 
išauklėjimo, revoliucinio - minkštakūniškumo 
nesubrendimą” (XII t., 334 pusi.

Taikydami tat šį atspindėjimo dėsnį menui 
mes ir gauname, kad menas—tai gyvenimo pa
žinimas, bet pažinimas ne kokių tai idealisti
nių “gilių regėjimų” formoj, ne “įkūnijime 
gyvenimo,” o gyvenimo atspindėjimo būdu, 
atspindėjimo vaizduos, ir prie to ne virškjesi- 
niai-objektyvio, o klesinio atspindėjimo, plau
kiančio iš tos ar kitos klesos praktikos ir tos 
praktikos apriboto. Ir kaip toks klesinis gy
venimo atspindėjimas vaizduos, menas yra tos 
klesines praktikos ne tik produktas, bet ir 
įrankis, klesines kovęs ginklas.

* “Kibirkštis”, nesugebėjuši parinkti kiek- 
tiek nuosakesnį meno apibudinimą, visiškai 
pripuolamai paėmė ir kitas ištraukas. Jos 
galima paskirstyti sulig trijų klausimų: .apie 
“tendencinį” ir “grynąjį” meną, apie ateities 
meną ir apie futuristus.

j I ’
Pirmuoju klausimu paduodamos’ dvi ištrau

kos iš Plechanovo. Nors Plechanovas ir pa
žymi /‘grynojo” ir “tendencinio” meno teori
jų socialines šaknis, bet tai daro kaip papras
tas sociologas, o’ ne marksistas. Taip, pav. 
jis rašo:

“Linkimas prie meno menui pasirodo tenai, 
kur yra nesutikimas tarp dailininkų ir juos 
apsupančio visuomeninio gaivalo (sreda)”... 
(“Kib.” No. 13, 28 pusi.) •

Tai dvigubai klaidingas teigimas. Pirmiau
sia jis neteisingas pačia savo esme. Juk jei
gu linkimas “męnas menui” - atsiranda tarp 
dailininkų, nesutinkančių su juos apsupančiu 

.visuomeniniu gyvenimu, tai visi revoliuciniai, 
proletariniai rašytojai kapitalistinėj visuome
nėj turėtų būti šio linkimo nešėjai. Ištiesų gi 
pastarieji yra dažniausia t. v., “tendencinio” 
meno nešėjai teorijoj ir praktikoj. Ir atbu
lai—šjandieninių buržuazinių dailininkų visiš
kas pasitenkinimas apsupančiu juos buržuazi- 

’ niu gyvenimu yra geriausia dirva plėtotis' 
“menas menui” teorijai ir praktikai. Plecha
novas čia iš esmės klaidą padarė dėlto, kad 
jis prasižengė marksizmui metodologiniai: jis 
paėmė čia izoliuotą, kaž-kokį neklesinį daili
ninką, kokio klesinėj visuomenėj nėra. Tuo 
tarpų “menas menui” teoriją ir praktiką ir 
tendenciškumą mene gimdo ne pavienio daili
ninko santikiai sfc visuomeniniu tarpu (sre
da), o klesų santikiai, tos klesos, kurią at
stovauja dailininkas, padėtis, pozicijos šioje 
kovoje. ‘

Vietoj šitų pripuolamų, painių ir klaidin
gų ištraukų, marksistinį atsakomą į klausimą 
apie dailininko ryšius su visuomene, apie me
no ir literatūros “laisvumą,” “grynumą” ir 
tendencingumą ir t. t. duoda Leninas savo pui
kiam straipsnyj “Partinė organizacija ir par
tinė literatūra.” štai kacf ir šioji vieta, ne 
tik atsakanti į šiuos klausimus, bet nubrė- 

> žianti in pagrindinius proletarinio menininko- 
r ašy to j o uždavinius:

“Ponai buržuaziniai individualistai, mes tu
rim jums pasakyt, kad jūsų kalbos apie abso
liutinę laisvę—viena veidmainystė. Visuome
nėj, pagrįstoj pinigų viešpatavimu, visuome
nėj, kur skursta darbo masės ir dykauja sąu- 
jalės turčių, negal būti realės ir tikros “lais
vės”.' Ar laisvi jūs nuo jūsų buržuazinio lei
dėjo, ponas rašytojau? Nuo jūsų buržuazinės 
publikos, - kuri reikalauja iš jūsų pornogra
fijos rėmuos ir pateiksluos, prostitucijos, kai
po “papildymo” prie “švento” scenos meno?

V. Žalionis
(Bus daugiau)

Per šiuos, 1933 metus, Aido 
Choras turėjo 5 parefigimus: 
pradedant metus buvo duotas 
parengimas su koncertine pro
grama ir perstatymu veikaliu- \ 
ko “Bedarbiai”; pelnas buvo 
mažas. Antras parengimas— 
vakarienė, nuo vakarienių visa
da lieka mažai naudos. Pasi
linksminimo vakarėlis, tai kai 
šiuo bedarbės laiku,—jig pasi
lieka tik pasilinksminimu. Ket
virtas—piknikas, prie kurio rei
kėjo pridėti $25. Paskutinis 
rudeninis koncertas davė pelno 
$40. Taigi sudėjus viską krū
von, — didesni parenginjai ne
uždengė choro jšlaidų. Reiškia, • 
mes esam skoloje. Turėjom 
bent 3 išvažiavimus Forest 
Parke • su kitom chorui broliš
kom draugijom, nuo kurių liko 
pelno apie $20. East New 
Yorko draugijos, kurios nutarė 
priduoti $10 chorui nuo išvažia
vimo Forest Parke,—dar nėra 
pridavusios.

LAHN ADOHMYAN

Yra mokytojas “Daily Work- 
erio” Choro. Jis yra ir kom- • 
pozitorius proletarinės muzi
kos. šį vakarą “D. W.” Cho
ras, po d. L. A. vadovybe, da
lyvaus “D. W.” 10 metų su- 

kąktuvių paminėjimo pro- * 'i >< < Ji/ . , •gramoje.

A

Dainavimas: su savais paren
gimais esam dainavę 27 sykius: 
19 sykių lietuvių darbininkų pa
rengimuose ir 8 svetimtaučių. 
Vadinasi, mes esam daugiausia 
lietuviškas choras, o ne svetim- 
tautiškas, kaip kad mums viso
kie politiniai priešai tankiai 
pašiepiant primetu.

Choro dainos: dainuojame ir 
lietuviškas ir angliškas. Pra
džioje metų buvome likę dideli 
patriotai angliškų dainų, taip, 
kad jau pati “Laisvė” viešai 
davė pastabas. Tuo laiku perŽen- 
gėm dainose lygsvaros ribas. 
Dabar mokinamės daugiau , lie
tuviškų dainų; būtų gerai, kad 
išmoktume vįeną-kitą. ir angliš
ką naują dainą, nes pirmesnės 
jau nudainuotos, pasenę.

Mūsų choro spėkos: turime 
jau plačiai žinomą Merginų 
Sekstetą, Vyrų Oktetą ir Dra
mos Grupę. Kalbant apie juos 
atskirai, reikia šitaip pasakyti: , 
Merginų Sekstetui kenkia ne
pastovumas, tankus jame dai
nininkių mąinymas; stoka nau
jų dainų, ypatingai jam reikėtų 
daugiau lietuviškų dainų, nes 
suaugusioji lietuviška darbinin
kų publika mažai supranta ang
liškų dainų prasmę.

Su Vyrų Oktetu dar mažiau 
lieka prospektų bent kokiam 
pasigyrimui, nes .jis yra dar 
jaunas dainavime, kuris nepa
jėgia susitvarkyti su daininin 
kais 'išmokimui daugiau dainų 
ateityj gal susitvarkysi

Dramos Grupė frgi dar yra 
jauna veikalų vaidinime, tačiau 
parodo gyvumo. Praeitą žie
mos sezoną suvaidino “Bedar
bius” keturiose vietose; šį sezo
ną jau veik susimokinusi trijų 
aktų komediją—“Už Pinigus 
Vesta Pati.” Pirmu sykiu ją 
vaidihs choro naudai, sausio 28 
d., Ukrainą svetainėje, o toliau, 
kaip numatoma/ reikės ją loš
ti ir kitose kolonijose.

(Tąsa 4-tam Pusi.)
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ŠeŠtad., Čiruodzio ŠO, 1

Kviečia Rengimo Komit*

Bridgewater, Mass., 10 d.

prakalbas visais įvyks antradieni, 2 d. sausio,

rinkti A
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PRANEŠIMAI iŠ K'ITUU

eis

keliais, kitos į susirinki- 
Tad .po dainų pertraukos 
astuonios choristės. Jeigu 
ir toliau taip žiūrėsime Į

NOTARY 
PUBLIC

d. sau-
29 En-

Komisija.
(308-309)

jo leisti prie choro savo dukte
ris.

darbuotės). Taingi k”r 
organizacijos yra finan- 
silnnos. tai iš surinkt” 
gali padengti . išlaidas

Maršruto. tvarkytojas
John Grybas,

44 Chapel Court, 
Norwood. Mass

DETROIT, MICH.
Kaip visuomet, tai ir šiuos I 

Aido Choras rengia labai' lin 
šokius, del pasitikimo Naujų 
šokiai prasidės 7:30 vai. v 
Draugijų svetainėj, 3600 W. 
Hwy., gruodžio (Dec.) 81, 19

Sekr. A. Jakaitis.
(308-309)

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 3 d., 1934 m., 7:30.«val, 
vakare, po num. 3600 Vernor High-, 
way. Narės būtinai dalyvaukite, 
nes šiam susirinkimui turime daug ko 
svarbaus. Sekr.

(309-310)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos susirinkimas 

, 1934 
m., 8 vąl. vakare, J. šmaidžiuno 
kambariuose, 88 Maple St. Draugai 
ir draugės malonėkite skaitlingai 
atsilankyt, nes turim daug svarbių 
reikalų aptart).

Lowell, Mass., 4 d.
7 :30 vai. vakare.

Worcester, Mass., 5 
šio, 7:30 vai. vakare,
dicott St., Lietuvių Svetainėje.

Gardner, Mass., 6 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, po num. 205 
Main St.

Hudson, Mass., 7 d. sausio

kiška organizaciją, bet praleisite 
linskmai vakarą.

ALDLD rengia balių 1-mą dieną 
sausio 1934, 6 vai. vakare, LŪS sve- 

Lietuvių tainėj. Bus valgių ii- gėrimų, ir 
prie šokių grieš gera orkestrą. Pel 
nas skiriamas del ALDLD 15-to Ap- 

. . ■ . ” skričio, tad malonėkite draugai da- 
sio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių iyVauti, paremsite ne tik darbinin-

Ketvirtas Puslapis

Labdary bes Globoje
Rašo SIMANOKS =

(Tąsa) t
Bedarbį nuovargis spaudžia ir jis pra

deda snūduriuot. Akys merkiasi ir galva 
knapsi žemyn. Staiga išgirsta, kaip ir 
lakštingalos balsą šalę jo. Pakepa akis 
ir negali persitikrint ar tai sapnas, ar 
tai tikrenybė: stovi panelė ar ponia šil
kuose ir vilkuose, kalba į poną, taip išdi
dų, kaip stovylą. Ką jie kalba, negalima 
suprasti. Misionieriuj prie jų prieina ir 
pats save persistato. Pasakoja tiem po
nam, kiek jis daug vargo turi su tais be
namiais; kaip tik kokia pusė valandos, 
besigrūsdami į vidų, išlaužę ir sudaužę 
jo misijų namo duris ir’dabar jis turės 
daug iškaščių, o pinigų neturįs nei cento. 
Primena jiems, kad yra gerų žmonių, ku- ' 
rie atėję pažiūrėt šios mizernasties, pa
lieka pinigų, už kuriuos jis tuos biednio- 
kus-dievobaimingus žmones maitinąs ir 
namą apšildąs.

Poniai atrodė, kad ji perilgai ten lai
koma. Jos nosis jau negali pakęsti: ji 
vis vynioja ją j skepeciukę. Vėliaus įsa
ko ponui duoti pinigų misionieriui ir eiti 
laukan. Ponas pažiūri į vieną kišenių ir į 
kitą ir neranda tinkamos sumos pinigų. 
Paskiau išsiima i švarko kišeniaus maš- 
ną, ištraukęs iš jos 10 dol., paduoda mi
sionieriui ir greit išeina. x

Už kelių minučių įeina kiti žingeidū- 
nai dvi moterys ir trys vyrai. Šie jau 
prastesni ir garsiau kalba. Prie jų mi
sionierius visai neatėjo, bet jiem einant 
laukan, misionieriaus klapčiukas pakišo 
jiem blekinę ir paprašė aukų del maisto 
biedniokam. Blokine kelis sykius barkš
telėjo ir, akį užmetus, buvo matytis vir
šaus dolerio.

Tiem išėjus, -atėjo kiti. Bet bedarbis 
daugiau jau negalėjo susilaikyti nuo mie
go ir užmigo.

Kiek prasnūdęs, pabunda. Du vyrai 
neša kavą ir pyragaičius iš lauko ir vie
nas keletą didelių molinių puodukų. Mi
sionierius atsistoja priešakyje ir prane
ša, kad dabar bus duodama kava ir pyra
gaičiai, ir pasigiria, kad jis savo žodį 
laikąs.

Visi iki vienam išbudo. Bedarbis per
žiūrėjo kambarį ir jam prisiminė kiau
lių tvartas.

Prasidėjo ir naktipiečiai. Vienas vy
ras laiko puodukus, kitas pila kavą, o 
trečias dalina pyragaičius. Pila kavą į 
tuos pačius-nemazgotūs puodukus ir duo
da kitiems. Priėjo, iš eilės ir prie be
darbio su ta “dievo” dovana. Bedarbis 
priėmė du pyragaičiu, bet kavos, nors ir 
labai norėjo, nedrįso priimti.. Bedarbis 
matė, kad stori puoduko kraštai yra nu
bučiuoti ne mažiau, kaip 40 skirtingų lū
pų ir nei sykio nemazgoti. Vienos lūpos 
nupūslėję, kitos, kokiais tai gliaumais 
apsivėlę, o dar kitos nuspuogavę arba 
nušašę.

Pyragaitį pracĮeda valgyt tą, kuris vir
tas riebaluose. Grypšt į dantis, ogi atsi
muša kaip pintis. Nusikanda ir zelnija 
burnoj, kaip gabalą1 gumos, be jokio smo
ko. Tą suvalgęs, pradeda valgyt ir ant
rą,—keptą, bet į tą dantys atsimušė, 
kaip į galą plytos. Graužia, nabagas ir 
valgo.

Tie pyragaičiai buvo apielinkės pigių
jų restauranų liekanos—uždyką. Už 
kavą užmokėjo dolerį 50 centų. Bedar
biui sužinojus tuos faktus, pasidarė aiš
ku, kodėl įpisionierius taip greitai nusi
leido ir priėmė jį pernakvoti, ir sulaužy
tas duris kuoveikiausiai sutaisė. Įplau
kos-didelės, o išlaidos mažos—va del ko 
mkHonieriai užlaiko tuos misij> namus. 
VaMžia ir turčiai užgiria juos ir palaiko, 
nes jie skalija už patriotiškumą ir pa
klusnumą: “Būkite kaptrūs; užsiganė
dinkite tuom, ką dabar gaunate, o vis
kas kitas jums lengvu būdu ateis”, tai 
yra tų misionierių pirmutiniai ir pasku
tiniai žodžiai.

Po užkandžių misionierius, apsivilkęs 
šiltu švarku/išėjo. Visi likusieji, susėdę 
ant suolų, suliaunejo: atsidavė polisui. 
Didžiuma greitai sumigo ir prasidėjo vi
sokiais garsais knarkimas, per lūpas švil
pimas ir per miegus kalbėjimas.

Bedarbis nei akių nesudėjo. Bala ži
no, ar iš papratimo būti be miego, ar 
kas kitas. Kniurkso ant suolo, rankas į 
rankoves susikišęs ir žiūri tai į vieną, 
tai .į kjtą, kaip pelėda.

Šalę jo sėdintis gal pernai ar užpernai 
maudęsis ir skdlbęsis žmogus, visus gu- 
zikus, kiek apie save turėjo, atsisegiojo 
ir paleido nagus darban. Daugiausiai 

i

drapakojo pažastes, rietus, pilvą. Kitas, 
netoli jo sėdintiš, kiša pirštus už apy
kaklės ir geidžia, kad pirštai siektų bent 
aštuoniolika colių. Priešais jį sėdi barz
dotas vyras. Galva jo užriesta į užpa
kalį. Jis knarkia net keliais balsais. 
Staiga jo keliai taukšt į viens kitą. Su 
ranka griebė už pasmakrio. Sukišęs pir
štus iki skūros, gremžia, kad net tarška. 
Kelias sekundas pasidarbavęs, apsistoja. 
Jo galva vėl užsiverčia užpakalin, o barz
da augštyn. Ant galų plaukų koks tai 
išblankęs gyvūnas daro gimnastiką.

Prieš šviesą bedarbiui aiškiai matosi, 
kaip skėtrioja kojomis. Kiek pasimankš
tinęs, gyvūnas leidosi žemyn. Rodos, 
kad tik vilkas taip greit galėtų įsisegt 
męson, o čia tas gyvūnas jau ir ėda. 
Žmogus per miegus krato '"barzdą, vėliau 
išbunda. Galais pirštų, atyclžiai čiupinė
ja barzdoje jam skaudamą vietą. Po ke- 
leaos susiraukimu ir lūpų pakraipymo, ' 
atsargiai ką tai velka laukan. Ištrau
kia per plaukus ir patrynęs krumpliu■ 
akis, žiūri, kas jo pirštuose galėtų būti.. 
Pamažėli atidaro galus pirštų ir pama
to panagėj virbančias kojis. Greit pirš
tus užčiaupia, kad nepabegtipir dairosi 
aplink, galvodamas, kaip čia, tikrai ir 
greitu būdu atėmus tam gyvūnui gyvas-

Ko ja,.užčiuopia ką tai ant žemės. Pa
silenkia, paima, ogi misionierių nesu
rinkta knyga. Iš panagės gyvūną pa- 
liuosuoja. ant raudono knygos viršelio. 
Gyvūnas subraklytas, kojas išsitaisė ir 
'repečkoja. '"Barzdyla, atydžiau pažiūrė
jęs į tą “dievo sutvėrimą”, atkišd nykš
tį, pirštus sugniaužia del atsparos; ir de
da nagą gyvūnui ant keteros. Pasigirdo 
paukšterėjimas. Barzdočius pęrvelka 
pirštu per šlapią viršelio vietą ir malda
knygę numeta vėl po kojomis. X * ,

Bedarbį šiurpas nukratė, matant tokią 
šlykštybę. Juk nesenai ir jam į rankas 
buvo įbrukta viena iš tokių knygų, šluo
sto jis savo rankas į kelinių kiškas ir nu- 
sispjauja. v

* • 1 • • • vLaikrodis jau rodo penkioliką minučių 
iki šešių, ^yrai viens po kitam subun- 
da ir raivosi. Segiojasi savo parėdus. 
vieni guzikais, ;kiti špilkomis, treti dra- < 
tu m* šniūru raišiojusi ir eina laukan.

Neužilgo išlenda iš' užpakalio užžiūrę-? / 
'tojūs iv paliepia visiems greitu > laiku iš-, 
sinešdinti. Bedarbis atsistoja, ^įek tiek 
apsivalo savo švarką ir teiraujasi, ar ne
galima čion ^auti vandens. Gauna at
sakymą, kad vandens Čia negaus nei at
sigerti, nei nusiprausti ir kitur visur 
vanduo ųžsukinetas per žiemą. Jei taip, 
apsišluosto didžiumą dulkių'1, nuo veido 
skvernu ir eina laukan. • Lauke oras gra-

• žus—pagadlyvas, bet šaltas. Žmonės 
gatvėmis bėga vieni šen, kiti ten, kaip ve
jami. Matyt, skubinasi prie darbo.
-Bedarbis ir turi skubėti. Iki vietai, 

kur gaus pusryčių, yra! virš dviejų my
lių, o nuo ten iki registravimo raštinės 
—virš keturių mylių. Reiškia, daug ke
lio reikia padaryti ir tame pačiame laikę, 
zupės eilėj pastovėti ir pavalgyti.

Aido Choro Metinis 
Raportas

bus prasilavinę dainuot. . u
komisija.

(309-310)

CLEVELAND, "OHIO ”
■* ALDLD 15 Apskričio metinė kon
ferencija įvyks 1-mą dieną sausio,(---- - „-------- ™
1934 m., 9:30 vai. ryte. Visi dele-1 Atsilankykite visi ir linksmi 
gatai malonėkite nesivėluoti, nes tu- baigkite senus metus. Bus 
rime daug svarbių reikalų aptart). Į įvairumų, taipgi bus labfci ge: 
Konferencija atsibus Lietuvių Dar- zika del šokių. Įžanga,tik lt 

2 vai. dieną, Lietuvių svetainė bininkų 920 E- 79th st- tai- . ’
So. Boston, Mass., 7 d. sau

sio, 7 :30 vai. vakare.
Montello, Mass., 8 d. sausio, 

vakare

sausio.

(Tųsa nuo 3-čio pusi.)
Choro vidujinė padėtis: mūsų 

choras susideda daugumoje iš 
jaunimo; dainų pamokas laikp- 
me penktadieniais, bet po dai
nų pertraukos tankiai nekurios 
choristės išeina namo, arba kur j 
nors del savotiškų pasilinksmi- 7:3o vai. 
nimų, kas ne tik kenkia susi- Tautiškam Name, 
mokinimui dainų, bet ir gavi-| Norwood, Mass., 9 d. mau
mui naujų chorisčių, nes moti
nos, nugirdę tokius dalykus, bi- Svetainėje.

; 1 Bridgewater, Mass., 10 d.
Tos choristės, jeigu joms sausio, 7:30 vai. vakare, 

bent kiek rūpi choras,—turėtų ( Draugai ir draugės, ALDLD 
suprasti savo klaidą.

Kitas dalykas, kas kenkia 
choro gerovei, tai kad tūlos dai-? 
nininkės einą laikyti susirinki
mus jaunuolių 'organizacijos 
klausimais. Pavyzdžiui, praei
tą penktadienį vienos išėjo sa- 
.vais 
mą. 
liko 
mes 
chorą, tai iš jo pasiliks uba
giška košė. Betverdami naują 
organizaciją—nukamuosime se
ną, o atgaivinti ją. nebus taip 
lengva!

Mokytojų klausimas: kaip ži- | 
uote, mes išleidome šalinaitę 
vasaros laiku į kitas kolonijas 
su pamokomis ir laikinai pa
siėmėm Žuką. Ji, sugrįžusi, at
sisakė vadovauti chorą, tuomet 
Žukas pasiliko pastovus chor- 

|.vedis, bet damokinęs iki koncer- 
j to ir .koncerto dienoje, tik tū
liems choristams pasakė, kad 
choro daugiau nevadovaus. Tuo
met prisiėjo vėl kreiptis prie 
Šalinaitės, kuri apsiėmė su ta 
išimčia, kad Mergini) Sekstetą 
mokintų Klimiūtė, o vyrus Va- 
linčiutė. Prie to, kada ji pati 
negajės vadovauti chorą ant est
rados, tai kad choras priimtų 
KUniiūtės dirig1aciją ir atliktų 
dainavimą. Taip susitaikius, 
dabar turime t&’is mokytojas.

Baigdamas savo raportą, krei
piuosi prie visų choristų ir cho
risčių, kad daugiau susidomėtu- 
mėt choro palaikymu, susimoki- 
nimu dainų,—ir abelna proleta
rine daile, kuri lošia svarbią 
rolę visam darbininkų judėji
me. <

Susilaikykime nuo bereikalin
gų apkalbėjimų kitų, nes tas 
labai kenkia ’ organizaciniam 
darbui.

(šitas raportas buvo išduo
tas choro metiniame susirinki
me, gruodžio 21 dieną ir nu
tarta, kad jis būtų įrašytas 
choro knygose ir paskelbtas 
spaudoje.)

Buvęs Choro Pirmininkas,
J. Nalivcbikcb.

I kuopų valdybos, nariai ir vi-! 
si “Laisvės” skaitytojai! Gar-, 
sinkime šias 
galimais būdais, kad kuo dau
giausiai darbininkų sutraukus 
į šias prakalbas. Reikia tin
kamai darbuotis^ kad įtraukus 
daugiau naujų darbininkų į 
mūsų organizacijas.

Taipgi reikia turėti ir lite
ratūros, ypatingai 
išleista Darbininku 
riu už 1934 metus 
literatūros.

Aukas natertina 
taciios Fondan (d<'l. komunis
tinės 
mūsų 
siniai 
aukų 
Likusias aukas pasiusti i Agi
tacijos fondą drg. D. M. Šo- 
lomsko vardu ir šiuo antrašu: 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

EASTON, PA.
Subatoje, 30 d. gruodžio yr 

giamas vakarėlis su šokiais u. 
mui senų metų. Rengia ALDL 
kp. ir U n garų International W< 
Order bendrai, Easton Bakinj 
svetainėje. Prasidės 7 vai. 1 
ir trauksis iki vėlumos. . Tai 
labai įvairus parengimas, nes 
visokių tautų darbininkų ir bv 
orkestros, ungarų ir lietuviv 
kiams, tad šokikai visi bus i 

■ kinti. O draugės gaspadinės 
iškalno rengia valgius. Bus 
minta pigi ir skani vakariene 
namuose nevalgykite, nes Čia 
te gardžiai pavalgyti.' y

Eastono ir apielinkės liefuvia 
bininkai ir darbininkės yra f 
gai kviečiami atsilankyti. O 
turėsite smagų, rengėjai gali 
no užtikrinti tatai. Įžanga til 

Kviečia Bendra Komi

Svarbus Prakalbų 
Maršrutas!

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
7-to Apskričię ribose kalbės d. 
J. P. Milieris, “Vilnies” dien- 
‘raščio administratorius, kuris 
nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos ir iš Lietuvos. Kalbė
tojas ‘ darys palygipimąr tarpe 
tų .dviejų šalių. Tai ^bus, lą- 

‘bai žingeidžios prakalbos del 
visų, o ypatingai del darbi- 

. ninku.
Maršrutas prasideda su 30 

diena gruodžid (Dec.) ir 
sekančiai: .

Rumford, Me., 30 d. gruod., 
7 ;^0 vai. vakare, Roko svetai
nėje.

Lewiston, Me., 31 d. gruod., 
2 vai. dieną, sv. Baltramiejaus 
svetainėje. ’ L

Portland, Me., 31 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, pasitarimas, 
po num. 10 Boyd Place. ,

Nashua, N. H., 1 d. sausio,
2 vai. dieną, O’Donnell Hall, 
20 High St.

HąvęMl, *Mhss., 2 d. sau
sio, 7 fŠO vai .pakarę.
f taw/rence, 3 'd. sau‘s6

17 (30 vaL vakavę

“Vilnies”
Kalendo-

ir kitokios

Sekr. V. A.
(308-310)

MATHEW P. 3ALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A 3 O R i U S 

UNDERTAKERS GhD EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLiEKA SEKANČIUS DARBUS* 
MIRUSIUS PARVEŽAM I§ VISU SALiU, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ, 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINI. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI.’ DUODAM* GRAŽIA VIET^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TEL. STAGG 
2*5043

HARTFORD, CONN.
Visiems gerai žinoma, kad yra 

rengiamas teatras ir balius, teatro 
vardai “Suiro Tėvelio Nervai,” bet 
niekas nežinojo, kad Laisvės Choras 
nori dapildyti programą, tad dabar 
pranešu, kad Laisvės Choras po per
statymo veikaluko sudainuos keletą ■ 
naujų dainų. Neužmirškite, kad 
Laisvės Choras dainuos gruodžio 30 
d., 7-tą vai. vakare, 227 Lawrence 
St. Vienas iš Lošėjų.

MINERSVILLE, PA.
Menininkų grupė sulos du drama

tišku vaizdu: vieną iš Lietuvos revo 
liucijos istorijos “Už Lietuvos Sovie
tus” ir kitą iš bedarbių demonstra
cijos V. Zalionio “Darbo ir Duonos”. 
Prie to, dar dainuos 12 metų C. 

’Mažeikiitis. Po pragramai, prie ge
ros muzikos, bus smagūs šokiai. At
sibus Naujų Metų dienoj, (sausio 1 
d., 1934.), 7 vai. vakare.

L1WUV
GERIAUSIA DUONA x 
\SCHOLES BAKING 

168 Manhattan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kac 
d., 1934), <vai. vakare.”*”Darbininkų sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną 
svetainėj, Įžanga 25c; jauniems 10c. gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
Rengia Komunistų Partijos vienetas, keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apieli 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčū 
į kitus ’miestus.

' (309-310) j

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Lietuvių Frak- Tel.: Stag ir 9645 

cija rengia svarbias prakalbas. Pro
testas prieš Lietuvos fašistus, ir pa- 1 
minėjimas nužudytų draugi), Grei- 1 
fenbergerio, Giedrio, čiornio ir Požė
los. Bus kelį geri kalbėtojai. Malo
nėkite draugai ir draugės skaitlin
gai atsilankyti į šias svarbias pra
kalbas, laiku. Atsibus Slavokų sve
tainėj, 2 vai. po piet, 510 Rairmonr 
Avė.

(309-310)

SCRANTON, PA.
Bedarbių Taryba, Moterų Taryba 

ir Namų Savininkų Taryba, susitarė 
dirbt sykiu, nes mato, kad povieniui 
negalima niekas daryti. Del siu 
priežasčių yra šaukiamas susirinki
mas, penktadienį, 2 vai. po piet, Ita
lų svetainėje. Taipgi ir įvyks visų 
darbininkiškų organizacijų konfe
rencija, 31 dieną gruodžio, Interna
tional Hali, 427 Lackawana Ave. De-’ 
legatai į šią konferenciją, žino lai
ką susirinkimo. Komisija.

(309-310) 
1 _ _ _____________

ROCHESTER, N. Y.
Vaikų mokyklėlė įvyksta . kiekvieną 

sekmadienio rytą, 10 v., Gedemino 
svetainėje, 575 Joseph Ave. Mokina
ma ne tik. lietuvių kalbos, skaitymo 
ir rašymo, bet ir dainavimo. Drau- 
•gė E. Lekaviienė. mokina vaikučius 
dainavhrio ir išrodo, kad pasekmės 
vaikučių. dainavime jau šiek tiek yra. 
Todėl .vaikų mokyklėlės komisija at- 
ąišatikia į tėvus, turinčius vaikus nuo 
7-15: metų amžiaus, kad leistumėt į 
tą mokyklėlę; ųesr komisija j nprętų 
sudaryti vaikų chorą, tolinus, kada

Sav. V. LUKOŠĖVL

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

. BREMEN
EUROPA

Ekspresiniai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Brenjerhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ 4
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
' 57 BROADWAY - NEW YORK -
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

Paminėjimui Drau-

CAMBRIDGE, MASS.

Bullitt Giria Progresąt;
Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO.REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

P»

Ignition Specialist

ERŲ IR SŪNŲ DRAUGYSTE 

ME—NEW YEAR’S DAY
‘NGIA LIETUV. DUK'

AUJŲ METŲ DIEN

AMBRIDGE, MASS.

laikraščiui.
tikietas bus 15c

1933

> 4 . i D ieną Svarbios Pra
los. Kalbės Garsus Kai
jas Drg. J. P. Milleris

»LD 4.4-ta kuopa rengia 
is, kurios įvyks sausio 

.934 m., 7:00 vai. vaka- 
>C Kliubo svetainėj, 338 
d St., LowelI, Mass.! 
t žymus kalbėtojas, i 
ŠČio “Vilnies’,’ adminis- 
;us, drg. J. P. Milleris iš' 
ros, III. Draugas Mil
ai’ pirmą sykį kalbės 
mieste; jis nesenai lan- 
ovietų Sąjungoje ir iš , 
:ždamas tūlą laiką buvo' 
jje. Todėl, turėdamas 
ivarbių patyrimų, paša-! 
bai daug gerų dalyki 
mkusiems darbininkam;. 
>ar važinėja su praka1 
iršrutu ir visur jo pr*- 
.e didelės mases žmoni 
tuja. Mes irgi, gaudanr 
gą išgirsti žymaus ka 

patyrimus, stengkimė 
uti kuo skaitlingiausi:, 
ižinoti, kas sviete dari 
tas permatoma ateityj < 
v prakalbos rengiame 
je—šiokios dienos vi 
»et delei žingeidumo is 
gero kalbėtojo pra 

tai -galima ir laiko tar

>te, draugai, kuome 
maršrūtas rengiamas 

įku, o kartais ir negali 
ados pasirinkti nedėl 

Bandykime, drauga 
—darbo dienos vakar 
jti padidinimui sav

to.
i Rengiami Parėmimui 
‘Daily Workerio”

io 6 d., kaip 7:30 vai 
, kliubo svetainėj, yrr 
nas šokių vakarėlis 
rio visas pelnas eis pa 

l i e n r a ščiui — “Daily 
rriui.” Tai bus* apvaikš- 
as dešimtmęfinių su-

ųraščiu. šiuomi paren 
pagelbėsime dienraščiu 
ti iŠ sunkios 
es.
is simpatikus, 
te vyriausiam
rtijos dienraščiui 
im kovotojui už' 
ų klasės reikalus, 
e atsilankyti ir 
iti prie paramos 
tam

jos

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Mes 
jums

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

’ • » ; į ,
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakare 

Penktadienį iki 5 valandai vakarė.

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

Praneša visuomene: jo# n»
Wilhamsb1 »ghe:

• , Brooklyn. N. Y
h rt) (, > <i. si r» et

FeJefonan f <.«•»?*••

nuo
6-3959
♦e red o nu- n- tubaiauir 

•carais

• 0 ikv 11

‘•’•.Al’BluSH OFI&O 
122G Av«nu» J 

Rani pa- K tlrd ifri
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> r T
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERglTIKRlNSIT 
- • ■ ' Pabandykite!.

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, \ “Laisvės” Name 

Brooklyn, N. Y.

kurie pri-
Komunis

te ga-
darbo paminėjimui drg. Lenino mir-

mel-
tuomi
darbi-

X>S 
enino Mirimo Dienos 

ilioje, sausio 21 d.. 
:00 vai. po pietų, LDC 
svetainėj, 338 Central 
veil, Mass., Komunistų 
j kuopelė vengia svar-
iglų kalboje prakalbas,1 eina revoliuciniu keliu ir lai

ties. Turėsime labai gerą 
kalbėtoją, todėl visi ręngkitės 
dalyvauti, nes tai bus nedėl- 
dienis, visiem geras laikas da
lyvauti.

Tą dieną sukaks lygiai de
šimts metą, kaip miręs viso 
pasaulio darbininkų revoliuci
nis vadas, draugas Leninas. 
Iš kalbėtojo sužinosime, kaip 
Leninas veikė ir kaip darbi- 
ninkaįir netekę savo vado, bet 
'prisilaikant Lenino mokslo,

mi. Sovietų Sąjunga šian
dieną daugeriopai paaugus— 
sutvirtėjus. Ten galutinai su
naikintas didžiausias darbinin
kų priešas, būtent, kapitaliz
mas, o podraug su juo ir be
darbė amžinai panaikinta.

Pažymėtina ir tas, kad de
šimt metų atgal, kuo
met viso pasaulio kapitalizmas 
radosi antrame pokariniam 
periode—stabilizacijos stadi
joj, tai jis ugnim spjaudė į Į 
darbininkų valdomą šalį. Gi 
šiandien, po dešimties metų 
-kuomet ir stambiosios kapita
listinės šalys, pavyzdin Ame
rikos Suvienytos Valstijos, ga 
vo ekonominio vėžio ligą ir 
finansinį suirimą, tai šiandie
ną turi nusilenkti pries pir-1 
miau apspjaudytą šalį SS. Ir 
J. V. jau pripažino vienatinę,
tvirčiausią galį visame pašau- Sovietą Sąjungoje 
lyje, kur nėra ekonominio J ■ 
krizio, nėra bedarbės, t. y. So-! 
vietų Sąjungą.

Ten mokslas ir žmogaus 
teisės aUgščiausia statomos. 
Tas reiškia, leninizmą, Lenino 
mokslą gyvenime.

Prieš tai viso pasaulio ka
pitalizmas n e p a 1 i a ujančiai 
dūksta ir galanda peilį prieš 
darbininkų valdomą šalį. Su
eikite į prakalbas visi darbi
ninkai ir sužinokite, kas de
dasi pasaulyje.

J. M. Karsonas.

prasidės, 8 vai. vakare ir tę- Fašistai Mušė Darbininkus i

HAVANA, Kdba. — GraiP 
valdžia. pradėjo organizuoti 
fašistų grupes terorizavi- 

j mui dį^binįh^ų. Tėkia 'gru-;
Policija Laužyf Streiką i^pė, pasivadinus grynais ku- 

_____  ' kiečiais, užpuolė ©aibo ĮFe-4 
deracijos buveinę ir sumu
šė daug unijistų.

sis iki ryto. Paremkite jau
nuolių judėjimą finansiškai. 
Įžanga bus tik 25c. Įsigykite 
tikietus išanksto. Būkite visi 
ir visos.

Bendra Komisija

San Juan, Porto Rico. — 
Gazolino stočių darbininkai 
paskelbė streiką. Valdžia 
sumobilizavo visas policijos 
spėkas? gynimui skebų ir lau
žymui streiko.

1 dieną Sausk (January), 1934
CYPRUS' SALĖJE

CAMBRIDGE, MASS.PROSPECT STREET,

Pasidės nuo 4 po pietų ir tęsis iki vėlumos nakties.
Grajis puikiausia orkestrą iš Brocktono

"BERT ORRIS ORCHESTRA
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-stė visados surengia 
Jjrius Balius. Gerbiamoji publika, vietinė ir iš apie- 

malonėkite atsilankyti ir praleisti Naujus Metus 
ai.

Ijmet bus naujo alaus ir gardžių užkandžių.

(Uty vietinis gfaborius Chas. Chasas paaukavo dvi 
tiems, kurie geriausiai pašoks Wąltsą ir Polką, 
b vieną taurę. Įžanga vyram 50c, merginom 35c.

CLEVELAND, OHIO

I 
aria! bus priimami už pusę įstojimo, suvirinkime ' 

January ’(Sausio) 3 dieną, 1984 m.
važiuojant, reikia išlipt ant Central skveto, iš ten netoli į 

/ ir svetaine.

Lyros Chorad imLDS. 113 
kuopa rengia smagų vakarą, 
nedelioj, gruodžio 31 d. Pra
leiskite paskutines valandas 

. šių metų ir sulaukite ųaąjųs 
m etu g sykiu su jūsų dr^įegąis 
ir . pasilinksminkite prie ;gerų 
lietuviškų šokių. Bus skanaūš 
valgymo ir gero gėrimo.

------------------ X,

PARYŽIUS. — Amerikos 
ambasadoriūs Sovietų ’ Są
jungai ponas Bullitt apsi
stojo Paryžiuje. Laikraš
čiam pareiškė, kad jis ma
tė didelį progresą, Sovietų 
padarytą per paskutinius 
pusantrų metų. Sako: “Aš 
pastebėjau Maskvoje sąlygų 
pagerėjimą. Žmonės gerai 
apsirengę ir aprūpinti dau
geliu daiktų, kurių nebuvo 
galima gauti pusantrų metų 
tam atgal, kuomet aš ten 
buvau.”

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
•Abel nas tSilpnu 
mas, Skilvio žar
nų ir Mešlažąr 
nes Ligos, Nervu

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku 
mai. i . , • . . I
- Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai '< gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

^-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, Joa 
boratoriniai Tyrimai, Serumų be’ 
čiėpų ĮšmirkŠtmiai. r

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir P$arimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI 

f

©R. Z IMS
110 Fast 16 ST. N. Y

I
Tarp 4th Avė. ir IrVing Place

Valam s p; m.
■ 0 Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M

..........................——»——1——M I .............. ......

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia. randasi lietuviška aptieka, kurioje galimą pirkti vaistus (įaug 

priteinamesne kaina,negu kitur dabartinių taikų?,
M' —.zk.—. ‘ ’X.' , 1 . , ; . f

8701 JOS

Laisniuotas Grabinius I
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan- 

\ do j e, prašatf kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, ’PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

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

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

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

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA h .

šią savaitę nupiginta kaina 50c. 
Ant visokios rūšies fi n gi i ų 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, i'$> 
tonas, tai legališkas svot 
įsitėmyti adresą ir telėfd 
Telefonuokite: Evergreėn

Arba užeikite pasikalbti
Kampas Union Avė. ii Grand St. 485 .Grand St.,

liatfsios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
! 'Pristatome greit i jūsų namus. Prašome

486! tru-EMBER coal co.
Ml , ‘.

Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO-ŠIANDIEN
Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dar Du Areštavo del Archi-| 
vyskupo Mirties

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu

| soprano‘ ir piezzo-soprano yra
I i labai mažas skirtumėlis, nes 

i mezzo-soprąno turi turėti te
lkias pat augštas gaidas, kaip 
į ir dramatiškas soprano. Per- 
| mainyti balsą iš dramatiško Į 
mezzo-sopraną nėra' jokis nusi
žeminimas, nes' tikrų

Puikus Darbininkų Teatrai

Dar du areštavo del archi- 
vyskupo Leon Tourian, kuri 
baltagvardiečiai paskerdė ka
lėdose. Areštuoti yra—John 
Mirijanian ir Harry Sarafian. 
Viso jau yra areštuoti 7 as
menys ir laikomi be kaucijos. 
Archivyskupą paskerdė balta
gvardiečiai už tai, kad jis pri
tarė Sovietų Armėnijai.

Archivyskupo oficialės Xlai-| 
dotuvės bus atlikta pirmadie
nį. Jis-bus pasiųstas į Fern- 
cliffe, N. Y., ten atliks kitus 
prirengimus ir jo kūną pasiųs 
į Jerusalimą. Dabar jis yra 
pašarvotas koplyčioje, 455 W. 
48rd St.. New Yorke. Guli 
variniame grabe, kuris sveria 
apie 600 svarų.

ALDLD IR LDSA Kuopos Lai-
kys Bendrą Susirinkimą ‘soprano baisų nelabai daug 

• • |yra. Mezzo-soprano H1—

mėzzo-

Galinau Ristiku Kiekis 
Smarkiai Auga

New Yorko valstijoje risty- 
nių sporto vedėjai praneša, 
kad dabartiniu laiku turi 10 
galingu ristiku. kurie visi 
skaitosi drutuoliais: Jim Brow
ning, Ed. Don George, Ray 
Steele, Jagat Singh. Joe Sa- 
voldi, Jim Londos, Ed. Lewis, 
Joe Malcewficz, You. Maha- 
mut—turkas ir Hans Steinke 
—vokietys. Prie to yra 10 
jaunų ristikų, Emil Dusek ir 
kiti. Sakoma, kad nežinia ku
ris iš jų yra galingiausias, nes 
vieną kartą vienas parita 
kitą, kitas antrą, žinoma, per- 
sigalėjimas yra surišta ir su 
bizniu tų, kas iš to pragyve
nimą darosi.

Bedarbės Moterys Kovaja
Ketvirtadienį bedarbės mo

terys apguldinėjo viešų darbų 
raštinę ir reikalavo darbo ar
ba pašalpos. Ponas L F. Da
niels, viešų darbų išdavėjas, 
prižadėjo ioms darbus, bet jų 
nedavė. Moterys reikalauia 
tuoj autinio darbo, arba $7.00 
į savaitę pašalpos. Jos rėika- 
lauja. kad neturi būti daroma 
paskirstymų tarpe baltų 
negrų, ateivių ir čiagimių 
Moterys organizuojasi ir grei 
toj ateityje ruoš masinę 
monstraciją.

de

Ketvirtadienį įvyko Ameri
kos l ietuvių Darbininkų Lite- ' 
ratūros Draugijos priešrrietiriis 
susirinkimas. BuvO’ atsilankę 
dvi draugės iš Darbininkių, 
Moterų Tarybos. Aldiečiai iŠ- 

1 rinko du delegatus, kurie daly- 
1 vaus darbininkių prisirengimo 
konferencijoje, del sušauki
mo masinės konferencijos dar
bininkių reikalu.
/ Išrinkta trys delegatai į 
Ateivių Gynimo konferenciją, 
kuri įvyks 21 d. sausio. Iš
rinko du delegatus į bedarbiu 
konferenciją, kuri atsibus 6 

!d. sąusio ir iš kurios bus ren- 
j karna delegatai j visos šalies 
I bedarbiu konferenciją, kuri 
Įvyks Washingtone 13. J4 ir 
15 sausio. Taipgi išrinkta 9 
delegatai į ALDID II Aps
kričio metinį suvažiavimą, ku
ris įvyks Newarke. Tai kaip 
matome, buvo išrinkta visa ei
lė delegatų j darbininkų - kon
ferencijas. ■

Išrinkta kuopos valdyba del 
busimų metų. Organizatorių 
—K. Grybas, užrašų raštinin
ku—Lažauskas, fin. raštininku 
'—Višniauskas, iždininke— M. 
I Lukšienė, knygiais—Levanienė 
ir Grybas. Prie ,to, kada susi
jungs ALDLD ir LDSA kuopų 
valdybos, tai turėsime ir pava
duotojus.

Nutarta sujungti ALDLD ir 
LDSA kuopas j vieną kuopą. 
Tai bUs hpie 150 narių kuopa. 
Sausio mėnesį bus laikoma du 

i susirinkimai., vienas antrą ket
virtadieni, 11d. sausio, tai yra 
tada, kada laikydavo regUlia-! 
rial LDSA 1 kuopa susirinki-

I mus: o antras ketvirtą ket- 
: virtadienį, 25 d. sausio, tai yra 
kada įvykdavo ALDLD. J 
nbu susirinkimus privalo atei- 

i ti kaip ALDLD taip ir LDSA 
kuopti nariai ir narės, nes da
bar šios organizacijos, sujun
giamos į vieną ’ organizaciją i 
Reikia laikyti'du susirinkimus 
i mėnesį, nes tas pagelbės ge
riau atsakyti i darbininku ko- _ 

ir|vv reikalavimus. Kada turi
me vieną susirinkimą i mene-' 
sį laiko, tai tarp susirinkimų « 
prabėga daug svarbiu įvykiu, 
kuriuose mes 
dalyvauti*

balsas 
yra didelis ir galingas, ko pas 
K. Menkeliuniutę netrūksta; 
jofe balsas 'lengvai pereina iš 
žemų į augštas i gaidas,- kas 
dainininkei labai-svarbu.

Netiesą “N> G.” redakcija 
rašo, 'būk ji tą raštą. (“kriti
ką”) turėjusi pirmiau; bet ne
spausdinusi, kad nepakenkus 
M-tės koncertui; jeigu taip 
būtų buvę, tai ji būtų išspaus
dinusi tuč-tuojau po koncerto. 
Bet ne. Pirmiau išgyrė Men
keliuniutę, o paskui bando su
rasti pas ją tą ir kitą. Čia. ži
noma, yra .padaryta tam tik
rais sumetimais. žinovas.

Civic, Repertory Teatre, 
14th St. ir 6th Avė., jati penk 
ta savaitė, kaip ^darbininkiški 
teatrų mėgėjai vaidina veika
lą/“Peace on Earth” (Thika 
ant žemės). Šį veikalą vaidi
na darbininkiški aktoriai ir la- 

I bai dąug’naūjo suteikia žiūrb- 
varns. ' Kainos tikietų nuo 
$1.50 iki 30 cdntų'ypatai. Vi- 
isų1 ’dhrbiniiiku ' parėiga. ateiti 
ir matyti jį.

? 1 ' I ' i 1 i- -’.. C.

4 . 1 ‘

Elizabeth o Žinios

Great Necko Žinios
Kiek laiko atgal “Laisvėje” 

tilpo žipia apie ^prūseikiniu 
traicę. Traicės pape pasijuto 
kfeip 
kaip 
kupti 
iš jo

ant žarijų. ' Jis puolėsi, 
meška ant dūmu, krįti- 
tą per savo gazietą, bet 
kritikos1 nieko neišėjo.

Ten pat buvo rašyta ir apie 
tūlą strėiklAfižį1.
seikinių
tam streiklaužiui
jį, kad jis taip padarytų, kad 
korespondentas būtų pavary
tas iš darbo.

papė

Chųras Pirmyn rengia šo
kius pasitikimui Naujų Metų. 
Šokiai įvyks 31 d. gruodžio. 
7:30 vai. yakare, Z. Strauko 
•vetainėje, 139 Steamboat Rd. 
kokiai bus labai g£ri. 
ra- muzika.
far viso* šiame

negalėdavome
Buvęs.

“Naujoje Gadynėje” Rašo ir 
Patys Nežino Ką

Nfcj Parengimai 
Ir Skriskimai'

“Daily Workerio” Sukaktu- 
vių Koncertas ir Balius

4

Komunistų Partijos dienraš
tis “Daily Worker” mini 10 
meti) sukaktuves. Rengia
mas labai puikus koncertas ir 
balius. . Jis. įvyks sekmadienį, 
prieš Naujus Metus,' Mecca 
Temple, ant ;55th St. ir; $th 
Ave/į New< Yprkež Pęąd^ih 8 
vai. Vakarė. Visi 'dar’binfnka’ 
ir darbininkės kviečiami masi
niai dalyvauti šiaipe parengi
me. Kartu -būš’’ii'..įnaueirineH 
Adatos DarbiWinki/ Uiiijos mi
nimos .sukaktuvės, j • < > j v •

SERGEI RADAMBKY

K o ne e rtinėje programoje 
tarp kitko dalyvaus garsusis 
Sovietų Sąjungos dainininkas 
Sergei Radamski. Jis yra la
bai pagarsėjęs savo išsilavini
mu ir darbininkų teatro su
pratingų.

Tikietų kaina 35, 55 
centai ypatai. Ateikite 
niąi!

ir 83 
masi-

WMCA-570 Kc
9:30 A. M.—Gravelle Orch. 

'2:15 P. M;—Chuck Richards,
2:30—Capps Players 
3:15—Mimi Hostin, Songs 
5:45—Jeannb Carroll, Songs;
Beauty Talk 

6:00—Black Orch. 
6:30—Eckel Orch. 
6:45—Fallon, Orch. ' 
9:00—Al Shayne, Baritone;
Baker, Tenor; Haring Orch. 

9:30—Ozark Mountaineers.
10:30—Paula Lind, Songs; Mauro 

Cottone,. Organ, ,
10:45—Richardson Orch. , 
11:00—Radio Scandals 
ll:30-y-Trini Orch.' 
12:00—Carter Orch.

;' r ■ i f ■
[/ WEAF—660 Kc
i 9:15 1A. M.-r—Lahdt Trio 1
* 9:30—(Bradley Kincaid,- Organ 
11:15—Vass Family, Songs 
11:30—Josef Stopak, Violin;

Honti, Piano
i 1:15 P. M.—Kirljaby Orch. 

2:00—-Metropolitan Opera 
5:30—Three Scamps, Songs 
6:00—Cugat Orch.
6:3.0—-Himber Orch.
7:45—Mountaineers Music 
8:00—Olsen Orch.

WOR—710 Kc
12:55 P. M.'—Bartlet Oroh. 

2:30—Milton Kaye, Piano

Song,

Jerry

Josef

2:45—Louise Baye, Sopi ano
6:30—Berger Orch.
8:00—Little Symphony Orch., Phi! 
lip James, Conductor; Lucile 
lette, Violin

9:00—Bestor Orch.

WJZ—760 Kc
10:fį0 P. M.—Kyte Orch 
11:00—Barn Darice 
12:00—Martin Orch.

WNYC-—810 Kc

Col-

(Repšys)
LIETUVIS GYDYTOJ?

278 Harvard ’ St., 
kampas Inman St, 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9

Nedaliomis ir
10-12

MEDIKALIS PATARNAVIft 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistentų Hamburgo univer 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir Įytiei-ilapir 
organų. Beskausmis gydymas gai 
f botų kraujagyslių. Patarimai Dal 
SiiecialUtų visose ilgose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 v 
N«ite)iomis< nuo 10 ryto iki 2 po 
113 W. 42nd ST. NEW Y( 

tari>e Broadway ir 6th Avonv

1:15 P. M.—Opera Matinee
3:15—Minuetta Shumiatcher,
3:30—Queens Players
4:00—Green Isle Oreli
4:15—Tom Halligan, i’enor i

'4:30—police Band Concert
WABC—860 Kc

1:00 P. M.—Raginskx Orch.
i 1:30—Knight Orch.

2:30—Dance Orch.
4:00—Syncopators Orch.
5:45—Reis and Dunn, Songs
6:15—Mildred Bailey, Songs
6:30—Hall Orch.
7:30—Michaux Congregation
8:00—Jones Orch.
9:00—Philadelphia Studio Orch.
9:30—Band oncert, Edward D’Anna, 
Conductor

11:00—Gray Orch.
11:30—Lyman Orch.
12:00—Little Orch.

Piano

Pasitarimai ir 
egzaminavimai

Prisiėjo su vienu draugu 
kalbėtis abelnai apie religiją 
sąryšyje su kalėdų “šventė
mis.” Bekalbant tarp riVūs 
dviejų užėjo kalba apie čio
nai buvusius “nežalezninkus” 
kunigus Liutkau ką ir Geniotį, 
kurie ne taip senai Elizabethe 
smarkiai triukšmavo.

Draugas papasakojo juokin
gų ir įdomių dalykų. Sakau 
aš savo draugui, ką čia- kalbė
ti apie tai, nes jie išsikraustė 
negaudami “dūšelių ganyti.” 
“Išsikraustė tai išsikraustė,”-— 
mano draugas sako,“bet tu ne
žinai, ką žmonės kalba apie j 
tai, nes kad tu žinotum, tai ' 
tuojauš į laikraštį parašytum.”

Toliaus jisai tęsia savo kal
bą : “Atvažiuodavo ‘nežalezni-1 
nkų’ kunigai, LiutkaUskas su | 
Geniočiu pas Damblauskus, na į 
ir svečiuodavo; . ’ • 1

“Geniotis, kaipo archivysku- 
pas ant galvos užsidėdavo rau
doną kepurę, kad daugiau at
rodai kaipo dūkduna asabn, i 
su tam tikrū’ ūnam, išdidžiai 
kalbėdavo _ su "švečiais, na ' ir 
dbu dikti vyraj rydavo ’ rpdrk 
chops,’ i 
jiems ir cigarų ant torielkū- 
čių, vien tik jiems1, o ne sve
čiams.1 Kadangi jų sekretorius 
mylėdavo’ rūkyti', o kaipo že
mesnė ypata, jam nebuvo valia 
dalyvauti sykiu su dūkaunoni 

ląšabom. tai tų cigarų i*r negau
davo: Jis ;patyliai, tekinas, at
bėgdavo į kaihbarį ir kaip tie 
žemaičiai kalba—‘kapt,’ į ran
ką keletą cigarų ir vėl tekinas 
iš kambario. Kartą vienam to
kiam pokilyj, vienas žmogus 
pastebėjo šitaip: ‘Kas Čia yra 
tpkia necivilizuota kiaulė? 
Griebia cigarus' iš torielkutės 
nelaukdamas savo eilės.’ Tai 
archivyskupas smarkiai susi
raukė ir tuojaus, išdidžiai, kai
po mokytas teologijos kunigas, 
pradėjo skaityti bibliją.”

Beklausant to žmogaus kal
bos, apie pasielgimą tu kuni
gų viešose sueigose, tik juo
kis ir voliokis. Kadangi Tuo 
laiku užėjo kitas''asmuo, tai

STEPHEN BREDES, JI

RADIO-SEKMADIENĮ
WEAF—660 Kc

A. M.—Mexican Marimba10:30
Typical Band; Hector dę Lara, 
Baritone

2:45 P. M.—Muriel Wilson, So
prano; Fred - Hufsmith, Tenor; 
Concert Orch. '

3:00—Wayne King Orch.
4:30—Concert Orch.

<^:00—Eddie Cantot, Comedian; 
Rubinoff Orch.

9:30-;-Concert Orch.; Frank Munn, 
'Tenor; Virginia. Rea, Soprau$>;

Ohm'an and Arden, Piand' DUO 
10:00'—Jack Benny, Comedian; Black

Orch.
WOR—710 Kc

1:00 ,P- M.r—Perole. String Quartet;
Radiana Pazmar, Contralto 

16:00—Opera Concert; Emma Rėd-
■ell^jSoprapo

' ' ■ ' WJZ—760 Kc
12:30- P. M.<—Symphony Orch.

2:30—Grenadier Guards Band, 
From Toronto

6:00—Symphony Orch., Eugene Or- 
mandy, Conductor; Jose Iturbi, 
Piano . ,

*7:30—Joe Penner, Comedian; Nel
son Orch.; Harriet Hilliard, Song?

9:00—George M. Cohan, Songs; 
Goodman Orch.

WABC—860 Kc
2:00 P. M.—Freeman Orch.; Helen 
Morgan, Songs

3:00—'New York Philharmonic Sym
phony

5:30—Julia Sanderson and Frank 
Crumit, Songs '

6:00—Renard Orch.; Muriel Wilson, 
Soprano; Oliver Smith, Tenor

7:01—Ethel Waters, Songs; George 
Beatty, Comedian; Denny Orch.

8:00—‘Shilkert Orch.; Katherine 
Carrington, Soprano; Milton Wat
son, Tenor

ir steikus. Atnešdavo perkirto'mūsų interesingą kąl-
bą, del ‘to jūs žinių rinkėjas 
negalėjo užbaigti ir “Laisvės” 
skaitytojams pasakyti pabai
gą šio prikalbėjimo.

Žinių Rinkėjas.

‘■Pranešama, kad su 2 .diena 
sausio bus pakelta, algos del 
5,000 darbininkų, kurie dirba 
prie miesto viešų darbų. Dar
bininkai tą atsiekė kovodami 
už savo reikalus,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, sausio pirma (1). 
“Laisves” raštinėje.
vakare. Draugai skaitlingai susi
rinkite ir naujų draugų prie kuopos 
atsiveskite. Taipgi šiam susirinki
me turėsime . išrinkt kuopos komi
tetą, 1934 metams.

A. Bakaitis.
(308-309)

Lietuvis Advokatas

1<7 HAVEMEYER STRE

BROOKLYN, N.

Telephone Stagg

. .................................. —*R!» 

Kraujo specialist 
lydau ūmias ir chroniika! vyrų 

moterų ligas kraujo ir odos 
įdarau ištyrimus kraujo ir Ši

DR. MEER
Ii W. 44th St. Roon 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Re nuo 10 iki 1. Po pietų r 
iki 8 valandai vakare 

Smadicniais nuo 11 ryto iki 12 
Telefonas Lackawanna 4-21

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELI
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ

20 St. Jameš St. East 
Tel. HArbour 3/24

ge- ■ 
lie- I

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernč-bučernč 
roj biznio vietoj. Apgyventoj 
tuvių ir kitų tautų. Biznis geras, : •
kas tun galimybių dirbti jame. Pla- I 
čiau apie tai sužinosite ant vietos. ' I 
Kreipkitės į “Laisvės” raštinę, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(308-310) <

PARSIDUODA drabužių valymo ir 
prosijimo biznis, lietuvių apgy

ventoje vietoje, yra visa reikalinga 
mašinerija. Kaina .$90 už viską. 41 
Montrosė Ave., Brooklyn, N. Y.

(308-310)
------ 1- . - , ■ - ■

PARSIDUODA labai gražūs juodi 
“Chow” 
draugas 
muose. 
kaldras,

šuniukai, šuo yra ištikimas 
žmogui ir geras sargas na- 
Taipgi parduodu ir pūkų 
šilkines ir labai storos. Vis-

Pradžia 8 vai.> kas parsiduoda už žemą kainą.
Esame bedarbiai Tr vargo verčia

mi turime parduoti. Būsim dėkin- 
tam, kas nupirks. Kreipkitės, 

ant trečio augšto,
335 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.
(309-1)

rokphone. Evergreen 6-531

I. GARŠVA
Graborius (Undertaker
LAIDOTUVIU DIRKKTORH

Ibalzamuoja ir laidoja nwrnir 
nt visokių kapinių; par.iamd 
Dmobilius ii ke rimtos vepėti 
Irkčtynoms ir ;•>»-n JbiĄ j<

231 Bcdforu a v

BROOKLYN, N. A

I BOSTON I.UNffl
Tai Lietuvių Valgykla

G a m i name visokiu 
valgius ir pritaikoma 
pagal lietuvių skonį.

Tūlas žmogelis mėgina (“N. 
G.”) kritikuoti draugę Menke- 
liuriiutę del dainavimo ir jis 

|nori pasirodyti labai daug ži
bančiu, bet podraug pasirodo 
i labai mažai ‘ apie tai nusima-

Dabar prū-ln6; Jo rašinys parodo, ■ kad 
advokatauja' Jamt. muzl.ka, ’f ‘Ūbavimas yra 
ir mnUnn svetimas dalykas. Jeigu jis to 

nežino, tai ką gali žinoti apie 
i didesnius ir moksliškus dalu
kus dainavime? Norint kieno 
noEs. dainavimą kritikuoti, bū
tinai reikia’i pačiaih kiek tiek 
su’muzika susipažinti. ^ ■

Jis sako, kad fc. Menkeliu- X
niutė prieš išvažiuosiant į Ita
liją dainavo operišku soprano,, kiaušių.
o dabar dainuoja mezžo-sopra- to ir daugiausiai namų darbo, 
no. Na, tai matote,'pųčįa tokį gėrimų, gardumynų ir tt. s La- 
didėlį burbulą ir bando pasi- bai tinkama koncertinė pro* 
rodyti daug žinančiu, bet to grama. Dainuos Merginų Sek- 
mažo dalyko nežino, kad me?- stetas, Vyrų Oktetas ir kele-

■ zo-soprarro ir-gi gali būti ope- tas dainininkų sudainuos solo.; 
retiškas balsas. ,

Turbūt tas rašytojas norėjp 
pasakyti, kad. pirmiau. Menke- 
liuniutė dainavo dramatišku 
soprano, o dabar—mezzo. Bet 
ir čia jis turėtų

iiiiiiHiiiiMaiiiiiiHffliiiBiMiiiimiy
28-tas ' ■ i METINIS į? 5 28-tas

BALIUS
Rengia Diratigysie Di4. Martin 

'.i Liitlierio' 1 ' '

, Į . • ' . • . . . "“JI SUBATOJE, 6 D. SAUSIO

Paskutinis Užkvietimas į
Koncertą ir Baliy '

I f 1 Į'J J .Į..'...*..-' ' i
Nedelioje; 31 d.- ! gruodžio, 

7:30 vai. vakare,' “Laisvės”; 
svėtąinejė įvyks! koncertas l‘ir

tų. JĮ rangia didysis Aidoj 
Choras ir East New Yorko j 
darbininkų organizacijų kuo
pos bendrai. Aišku, kad šis ■ 
parengimas bus vienas.iš pui- 

Bus įvairiausio mais-

SCHWABEN HALL , 
Knickerbocker : ir Myrtle KAve 
t , > " t ' Z ■ . ..if-

Brooklyn, N< Y<

Bus ge- 
Dalyvaukite' visi 
parengime.

Plikakaktis-

Draugas primi- 
a ir dabartinėje 
cį^apie streiką

nMe pirmai 
koreapdnde 
tūloj fiinrioje , ir atsikreipiate, 
kad • jiehna neduotų skalbinių. 
Tą vietą praleidžiame, nes ne
galima talpinti . j laikraštį. 
Laikraštis negali šaukti prie 

' boikoto. )

susirm- 
Kartu praleiskime 

pasitikime nau-
Atjninkitė, kad 

era muzika, kuri be per
il* čia jis turėtų suprasti (jei traukos grieš 
nusimanytų apie muziką' Jr 

I balsą), kad tarpe dramatiškai

Draugai ir drauge 
Irime visi 
senuosius 
juosias metus 
bus

lietuviškus 
ir. amerikoniškus šokius.

Rengėjai

Pradžia 8 vai. vakare

irPrivažiuojama Union 
Bush wick Avės, karais, arba 
Myrtle Ave eleveiteriu.

Rengėjai nuoširdžiai kvie 
čia visus atsilankyti it pasi 
linksminti.* '
Grieš prof. OTTO SCHMITT 

Su savo Radio Orkestrą

( FREE INFORMATION 
Immigration, Naturalisation, Traveling 
Citizen Papera. Aliens Not Legally 
In Country, or Deported, Legalized 

ALL NATIONS EXCHANGE
207 East 84th Street, New York City • 

Tęl. Regent • 4-7166 Open 9‘A.M.-9 P.M.

Telephone. Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidojuVedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už "prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Philadelphia
ROUND TRIP S3OO

‘ ONE WAY $2.00 
i Expresai eina kas valandą 
BALTIMORE   $4.00 
WASHINGTON __________  5.00
BOSTON ___ ________ -x__  2.00
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH __________  6.25
DETROIT ____ *______ _  11.75
CLEVELAND ______ 9.00
CHICAGO _________  10.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

PRIEINAMOS KĄINOS
Savaitiniai iSplaukimal. Patalus geležinkeliai! 

■uaieiekimai ii Hamburgo. Informacijų 
kreipkite! j vietiniu! agentu!

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROADWAY, NEW YORK

Malonėkite Persitikrini

Adara nuo anksti .ryte 
vilai vakare kožną die

241 BEDFORD AVE. 
Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kąstu 
riams, kad perkėliau save stu 

naujon vic 
po n u m e i 
512 Marion j, 
kampas Bra- 
way, Ghauty 
Street &a 
Brooklyn, iY.

Naujoj 
s t u d i ja wt 
geriau įrem, 
todėl 1 paveiki 
padarom^ i- 
puikiausi. ‘ 
STOKįil 

512 Marton St., kampas Broat1
Brooklyn, n. y.

Tel>: Glenmore 5-944T




