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Bertha Fulton Lankysis 
Conn. Valstijoj Organi
zaciniais Reikalais
Draugė Bertha Fulton, 

žymi lietuvių jaunuolių or
ganizatorė ir buvusi Nacio- 
nalio Lietuviu Jaunuoliu 
Komiteto sekretorė, važiuo
ja į Connecticut valstiją ant 
dviejų savaičių pagelbėti 
LDS Jaunuolių kuopoms or
ganizaciniai susitvarkyti.

Draugė Bertha bus New 
Havene šiandien, rytoj ir 
pirmadienį.

Hartforde—sausio 22, 23 
ir 24 d.

Waterbury — sausio 25 ir 
26-tą d.

Bridgeporte — sausio 27 
ir 28 d.

Prašome suaugusių ir jau
nuolių pilniausiai kooperuo
ti su mūsų jauna ir gabia 
organizatore, taip kad jos 
atsilankymas C o n n e cticut 
valstijoje būtų kuo sėkmin
giausias.

LDS Jaunimo Komitetas.

Rumunu Fašistų Vald

Įėjime,

Marina Prof. C. Jasy jos kailiasiuviu unija. Fede-

BUCHAREST. — Fašiz- vjen su teismais ir policija, 
mo priešininkas profesorius idant sulaužyti streiką. Ir 
Canstant. Jasy keturias sa- kuomet pereita savaitę dav- 
vaites badu išstreikavo ka- gelis streikierių buvo aręš- 

-• reikalaudamas pa- tuota, tai juos teisme kvo- 
liuosuot. Fašistiniai Rumu- tė pats Chicaęos Darbo Ke
nijos valdininkai paskelbė, deracijos sekretorius 
kad jis randasi arti mirties. Nockles;
Jie pirmiau buvo davę žodį 
Pasauliniam Prieškariniam 
ir Priešfašistiniam Komite
tui, kad paliuosuos profeso- 
nu Jasy; bet savo prižadą jĮn^|y Mainieriai Nušvilpė 
iv/mircn ir atnncnsci rrnrnn. ***l^'t »*»•«•«■*■*•**užmiršo ir stengiasi numa
rini jį kalėjime, nors prof. Į 
Jasy nėra koks revoliucio
nierius, o tik demokratijos 
šalininkas prieš fašizmą.

Roosevelto Receptai prieš 
Anglijos Darbininkus

LONDON. — Buvęs Ang- 

Minister! R. MacDonaldą
LONDON. —Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Ram
say MacDonald mėgino pri
sigerint a n g 1 i a k a siams 
Thorney, žadėdamas rinki
muose vėl kandidatuot į ša
lies seimą. Bet tuoj aus iš 
tūkstantinės minios nasipy-

lijos ministeris pirmininkas ]§ baubimai ir švilpimai 
Lloyd George, švęsdamas prieš tą ex-socialistą 
savo 72 metų amžiaus su-'MacDonaldą, kaipo didžiųjų 
kaktuves, išgyrė prezidento kapitalistu tarna. Jis mėgi- 
Roosevelto politiką ir siūlė, no teisintis, kad reikią ša- 
kad Anglija įvestų panašius ]ies pramonę gaivinti ir nie- 
viešus darbus bedarbiams, ku būdu negalima įvvkinti. 
kaip žadama Amerikoj. O,ko Darbo Partija reikalau

ją viešųjų darbų 1 ia darbininkams. Į ši nareiš-prie naujų ' 
Rooseveltas ketina mokėti 
tik “pragyvenimo” algą, 
faktinai dirbti “už pilvą”. 
Bet Anglų politikieriui 
Lloyd GeorgeTii tatai atro
do geriau, negu mokėti po 
penketą dolerių savaitinės 
pašalpos bedarbiams, kaip 
kad dabar Anglijoj. ' Be to, 
sekdama Roosevelto pėdo
mis. Anglija galėtų savo be
darbių minias pristatyt prie 
kariškų darbų, kaip Ameri
koj.

SAAR SUGRAŽINAMAS VOKIETIJAI KOVO 1
GENEVA.—Tautų Lygos 

Taryba nusprendė Saar 
kraštą sugrąžinti Vokieti
jai kovo A d. šiemet. Hitle
ris už tai žadėjo palikt Saa
rą “neginkluotą”, pagal 
Versalės sutarties sąlygas.
šėldami Naziai Nužudė du 

Komunistus
Saarbrueckene hitlerinin

kai užpuolė ir nužudė du 
komunistus jųdviejų namuo
se. “Skraiojantieii, bau- 
džiantieji” hitleriečių būriai
siaučia dieną ir naktį, ža- i (balotų) į dėžutes. Aikštėn 
lodami visus nužiūrimus sa- iškyla, jog hitlerininkai grū- 
vo priešus. j mojo žudyt tuos, kurie atsi-

Sulzbache jie primušė, sakys taip klastingai po ke- 
veikiausia mirtinai, vieną,lis kartus balsuoti už Saar 
jauną socialistą, kuris atsi- krašto pervedimą Vokieti- 
sakė pasveikinti‘kreivą na-! jai.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Chicago] Areštuota 78 
Streiko Pikietininkai
CHICAGO, Ill. — Ketvir

tadienį policija užpuolė ir 
areštavo 78 kailiasiuviu 
streiko pikietininkus prieš 
Evans dirbtuvę; daugelį su
mušė, 
sant teismo 
kuris tatai uždraudė.

Streikas yra vadovauja- i 17 d., kad t priimtų vadina
mas kairiosios Industrinės mą “visuomeniškos apsau- 
Unijos, su kuria samdytojai |gos sumanymą,” arba sena- 
turėjo sutartį per 18 mene-. toriaus Wagnerio įnešimą 
šių. Bet paskutiniu laiku delei bedarbių ir socialės 
bosai atsimetė nuo kairio- darbiu inkų “apdraudos”. 
sios unijos ir susitarė su Tai yra prigavingas suma- 
Amerikos Darbo Federaci- nyma.s, sulig kurio nei vie- 

■°-J- nas iš dabartinių 16 milio- 
nų bedarbių negalėtų gauti 
nei cento pašalpos iš tos 
“apdraudos”. Jinai taikoma 
tik naujiems, būsimiems be
darbiams.

Pagal tą įnešimą, nuo dar
bininkų algų būtų atmuša
ma 2 iki 3 nuošimčių kas 
savaitė į tariamos “apdrau
dos” fondą. Nors ir sam
dytojai turėtų prisidėti, bet 
kiek jie įmokėtų i apdrau
dos fondą, tiek valdžia jiems 
numuštų mokesčių; taigi iš
naudotojam nebūtų jokių 
nuostolių. Visa našta gultų 
ant darbo žmonių.

Bet ir tokia apdrauda ne
būtų įvedama sulig bendro 
įstatymo visai šaliai. Wag
nerio-Roosevelto sumany
mas palieka pačioms atski
roms valstijoms įvesti arba 
neįvesti vietinius savo ap
draudos įstatymus. Ar kiek
vienas fabrikantas mokės 
apdraudos pašalpas savo be
darbiams, ar krūvon susi
dėję samdvtojai sudarys 
bendrą fondą paskirose val
stijose. tatai irgi paliekama 
jų valiai.

kimą vėl minia atsakė nie-1 ,_Par daugiau. Roosevelto 
kinančiais šauksmais ir švil- siūlomas įstatymas visai ne-

Jie pikietavo nepai- 
indžionkšino,

racijos vadai, todėl, dirba iš
vien su teismais ir policija,

Ed. 
jis sykiu ragino 

juos prisidėti nrie Darbo 
Federacijos unijos, mesti 
streiką ir tuoj grįžti darban.

pimais. nustato, kiek turi būt mo
kama bedarbiams, kiek jie

ko, kad darbų padaugėję. 
|Bet padaugėjimas neilgam.

Mm, Darbo Savaitę Plieno i“ “..“'tS
Tnisto raštininkams bėgyje metų jiems turi būt

PITTSBURGH, Pa.—Plie- mokama apdraudos pašalpa, 
no korporacija įveda 5 ir,kiek laiko jie turi būt išdir- 
pusės dienų . savaitę savo bę tai pačiai kompanijai ir
raštinių tarnautojams vietoj tt. Be to, pora metų praeitų, tei; bet tokiai bedarbių šei-1 
buvusiu 5 dienų išviso. Sa- kol susidarytų apdraudos mynai Pennsylvanijoj ski-

zių kryžių. Ludveilere na- 
ziai beveik iki mirties su
žalojo priešfašistinį darbi
ninką M. Bottą. Altenkes- 
selyj hitlerininkų gaujos ap
spito namus tų, kurie buvo 
priešingi perleist Saarą 
Hitleriui, ir grūmojo juos 
išžudyti.

Naziai Klastavo Balsus
Holandai, prižiūrėjusieji 

Saaro balsavimus sausio 13 
d., beskaitant balsus, surado 
primesta daug falšyvų balsų

Rooseveltas su Savo 
"Apdrauda” Stengiasi 
Prigauti Darbininkus
WASHINGTON.—Prezi

dentas Rooseveltas atsišau
kė į šalies kongresą sausio

Šis niekingas Roosevelt- 
Wagnerio monas yra iškiša- 
mas tuo tikslu, kad užbėgt 
už akių Darbininkų Bedar
bių Socialės Apdraudos Bi- 
IPui H. R. 2827, kuris reika
lauja bendro apdraudos įs
tatymo visiems \edarbiams, 
taigi nusenusiems ir pabė
gusiems, negalintiems dirb
ti darbininkams ir farme- 
riams. Sulig šio biliaus visa 
apdraudos pašalpa turi būt 
mokama vien tik iš kapita
listų ir valdžios kišenių ir 
ne mažiau kaip po $10 per 
savaitę kiekvienam bedar
biui visu nedarbo laiku ir 
dar po $3 kiekvienam nega
linčiam bei negaunančiam 
dirbti bedarbio šeimynos 
nariui.

Darbininkai turi masiniais 
išstojimais ir rezoliucijomis 
remti savąjį Darbininkų Be
darbių Socialės Apdraudos 
Eilių prieš niekingus Wag- 
nerio-Roosevelto monus.

Daktarų Streikas Kuboj 
Aina O

HAVANA. — Jau trylika 
dienų streikuoja, miestinių 
ligoninių gydytojai, slaugės, 
tarnautojai ir darbininkai. 
Su jais išvien streikuoja 
Havanos Universiteto stu
dentai. Streikas vis didėja. 
Streikieriai nori prispirt 
valdžią, kad nemėtytų iš 
tarnybos tokius, kurie ne
pritaria fašistiniam prezi
dento Mendieta režimui, ir 
kad pagerintų būklę visiems 
ligoninių darbininkams.

Pragyvenimas ir Šalpa
HARRISBURGH, Pa. — 

Valstijos “planavimo tary
ba” apskaitliavo, kad žmo
niškai pragyvent 4 narių 
šeimynai reikia $67 savai-

’pinigų rezervai, ir iki to lai- iriama ne daugiau kaip $14- 
ko bedarbiai nieko negautų.} 10 pašalpos per savaitę.

Pati “ekonominio saugu- Dauguma nei tiek negauna, 
mo komisija,” kuri savo} ra-; 
porte Rx)oseveltui piršo Wa- 
gnerio bilių, sako, kad pa
gal tuos planus bedarbis gai
lėtų gaut tik po $15 per 15 
arba 16 savaičių per metuą. 
Argi tai ne pasityčiojimas 
iš bedarbiu, kurių milionai 
negauna jokio darbo per 
tris keturis metus? < r

Kai del senatvės pensijų, 
tai Wagnerio-Roosevelto su
manymas skiria jiems ne 
daugiau kaip nuo $15 tiki 
$30 per mėnesį, taigi kurkas 
mažiau, negu dabar valsti
jos turi išleisti kiekvienam 
asmeniui nusenusiųjų prie
glaudose.

Wagnerio bilius. reikalau
ja, kad šalies valdžia prisi
dėtų tiktai su $100,000,000 
per metus prie šiokiu bei to
kių “socialių apdraudų” 
įvairiose valstijose.

Bedarbių šeimynos, suside
dančios iš 4 narių, Jungti
nėse ! 'Valstijose, vidutiniai 
imant j tegauna tik po $5.6Q 
pašalpos per savaitę.

Chicago, III. — Generolas 
C. G. Dawes sako, būk Ame
rikoj plieno pramonė dabar 
dirbanti 56 nuošimčiais. Bet 
jis perdeda bent 10 nuošim
čių.

šiemet Kulia Spragilais
Bagaslaviškis, Ukmergės 

ap. Kitais metais lapkričio- 
gruodžio mėnesiais apylin
kėje ūždavo arklinės kulia
mos mašinos ir įvairūs mo
torai, o šiemet jų bemaž ne
girdėti;—ūkininkai daugu
moj kulia spragilais. Tai 
sunkios ūkininkų būkles pa
sėka, kuri juos riečia krizio, 
ragan.

4,200 Stiklo Darbininkų 
Nubalsavo Streikuot
P I T T S B URGH, Pa. — 

4,200 darbininkų Pittsburgh 
Glass Co. ir Toledo Libby- 
Owens-Ford Co. buvo nubal
savę streikuot, reikalaudami 
daugiau algos. Bet kompa
nijos pasiskubino atsiųsti 
savo atstovus į derybas su 
Stiklo Darbininkų Uniia; 
"■odei streikas laikinai atidė
tas, laukiant derybų pasek
mių.

ŽINIOS B LIETUVOS
Teisme Hitlerininkai Klau

sinėjami Pavieniui
KAUNAS. — Jau bendrai 

apklausinėta Klaipėdos na
ziai, kurie kaltinami kaipo 
Hitlerio įrankiai delei Klai
pėdos sugrąžinimo Vokieti
jai.

Dabar jie yra klausinėja
mi kiekvienas atskirai. Visi 
kiti kaltiniamieji yra iš tei
smo svetainės pašalinami, 
kada vieną jų klausinėja.

Plačiai buvo klausinėja
mas tūlas Molynius, kuris 
pasakojo, kaip naziai veikė, 
kaip buvo instruktuojami, 
kaip buvo vedama propa
ganda. Pav., buvę nurodo
ma, kokius laikraščius skai
tyti, kokius platinti ir tt. 
Be ko kita Molynius pasa
kojo apie Vokietijos minis- 
terio Heso raštą, kuriuo bu
vo skiriami nazių būrių va
dai Klaipėdos krašte. Ta
čiau Molynius sakosi daug 
ką pamiršęs ir tt.

Ko

Byla už Giedojimą 
Bažnyčioje

Jau buvo rašyta, kad 
kiškio kunigams žmonės ne
leido sakyti pamokslą, o po 
evengelijos užgiedojo “ange
las dievo”. Dabar klebonas 
4 giedotojus patraukė teis
mo atsakomybėn pagal 
Baudž. st. 71 str. Spėjama, 
kad byla bus atidėta, nes 
nesuspėjama iššaukti keleto 
desėtkų liudininkų.

šluo- 
drau- 
kurie

šluoja...
Rokiškio klebonas 

ja savo buvusius 
gus. Brostvininkal,
išbuvę po 30 metų, didelis 
skaičius davatkų, ypač tre
tininkų, visi jie šluojami iš 
“šventoriaus” armijos.. Bet 
šluojamieji smarkiai prieši
nasi klebonui už tai, kam jis 
pirųia pašventinęs “Kris- tojai tvirtina, kad jis buvo 
taus Karaliaus” vardu pa-; užmuštas smūgiu į galvą, 
rapijos salę, įnešęs didelį 
kryžių, o paskiau išnuoma
vęs žydams daryti susirin
kimus.

Daugėja Tuščių Namų
MARIJAMPOLĖ.—Dabar 

mieste yra antra tiek dau
giau tuščių bttų, negu per
nai. Didėjant bedarbei ir 
augant darbo žmonių skur
dui, jie vis tirščiau susi
kemša į kas kartą ankštes
nes patalpas. Todėl ir auga 
tuščių namų skaičius.

Zinovjev ir Kamenev 
Sodinami Kalėjiman 
Kaip Suokalbininkai

MASKVA.—Gregoras Zi- 
novjevas tapo nuteistas 1C 
metų kalėjimo ir L. Kame- 
inevas 5 metais už kontr-re- 
voliucinį veikimą prieš So
vietų valdžią. Zinovjevas 

i buvo vadas slapto “centro” 
Maskvoje, kuris vadovavo ir 
zinovjeviečių-trockistų “cen
trui” Leningrade. Savo 
šmeižtais ir kurstymais 
prieš Sovietų vadus jie pa
veikė į Leningrado teroristų 
“centrą”, kad pastarasis per 
savo pasiuntinį L. Nikolaje
vą nušovė S. Kirovą, Sovie
tų Komunistų Partijos Poli
tinio Biuro narį.

Zinovjevas teisme prisipa
žino, kad jo šalininkai yra 
teisiniai ir moraliai atsako- 
mingi už Kirovo nužudymą.

Apart Zinovjevo ir Kame- 
nevo, sekamai nuteista jų 
sėbrai, dalyvavę sumoksluo- 
se prieš Sovietų valdžią: 
Gertik, Kuklin ir Sachov — 
10 metų kalėjimo; Jevdoki- 
mov, kuris teisme liudijo 
prieš savo sėbrus,—8 me-

FLEMINGTON, N. J. — 
Prie hitlerininko Haupt
manno “moralio” apgynimo 
prisideda ii* advokatas Sa
muel Leibowitz, Jis Hears- 
to laikraščiuose pradėjo ra
šyti straipsnius, kur labai 
abejoja, ar Hauptmannas 
pagrobė ir nužudė Lindber
gho vaiką. Tas Leibowitz 
vieną kartą buvo Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
laikinas advokatas byloje 
del devynių nekaltų Scotts
boro negrų jaunuolių pa- 
liuosavimo. Bet paskui jis 

I padarė sumoksią su negrų 
i kunigais ir buržujais, kad 
1 išplėšt scottsboriečių bylą iš 
Tarptautinio A p s i gynimo. 

; Rodydamas savo fašistinius 
dantis, Leibowitz visaip 
šmeižė komunistus ir T. D. 
Apsigynimą ir statė pavo- 
jun gyvybę devynių nekaltų 
berniukų.* i Bet tas pasihioji- 
mas jam nepavyko.

Teisme paskutinėmis die
nomis daug buvo ergeliūoja
ma, kokiu būdu Lindbergho 
vaikas nužudytas. Kaltin

ką rodo kiaušo perskėlimas.
302 Prieštaravimai

Teismui patiekta Haupt- 
manno atsakymai į New 
Yorko policijos klausimus 
po jo arešto. Juose yra 302 
viens kitam priešingi 
Hauptmanno atsakymai,

Kada detektyvas Thomas 
H. Sisk iš New Yorko pra
dėjo liudyti anie Hauptman
no gautų iš Lindbergho pi
nigų slapstymą, Hauptman- 
nas pašokęs suriko: “Nu
stok melavęs!”

Darbininkai Visų Šalių, ; 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik. 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

i 4

tais; Šarov, Bakajev, Gor- 
šeni ir Carkov—taip pat 8 ■ 
n. Po 6 metus kalėjimo gA- 
vo G. F. Feodorov, A. V.’ 
Hertsberg, S. M. Hessen, I; 
L Tarasov, A. V. Perinov.1 
A. L Anišev ir L. J. Faivi- 
lovič. Po 5 metus kalėt nu
teista A. F. Baškirov ir B. 
L. Bravo.

49 trockistai - zinovjevię- 
čiai, veikusieji prieš Sovietų 
valdžią, tapo nuteisti į kon
centracijos stovyklas; 29 iš
tremti iš didmiesčių ir tu* 
rėš gyventi tik paskirtose 
vietose.

Niekas negali sakyt, kad 
tai peraštri bausmė tiems 
darbininkų tvarkos prie
šams. Juk tai jie išperėjo 
sumoksią išžudyt geriausius 
Sovietų Komunistų Partijos 
vadus ir dirbo tą patį darbą 
su caristais, kain kad Lenin
grado zinovjeviečių-trockis- 
tų centras, kuris kreipėsi į 
k a p i t a listinius užsienius,, ’ 
šaukdamas imperialistus ka-1 
ran prieš Sovietų šalį.

TDA PRIEŠAS LEIBOWITZ Už HAUPTMANNį
Liudininkai iš Vokieti  j oš po 

Detektyvų Sargyba
Atvykusieji iš Vokietijos 

trys giminės ir slaugė miru
sio ten Isidoro Fischo yra 
laikomi Trentone viešbutyj 
po sargyba. Hauptmanno 
advokatas, kaip žinoma, 
tvirtina, būk I. Fisch raši
nėjo Lindberghui laiškus, 
reikalaudamas pinigų už 
vaiko sugrąžinimą; jis sako, 
būk važiuodamas Vokieti
jon, Fisch perdavė ir virš 

j $14,000/kurie buvo atrasti 
iHauptmanno garaže Bron-

Fischo giminės atvyko 
liudyti, kad Isidoras buvo 
nieko nekaltas. Bet valstijos 
prokuroras Wilentz dar ne
žada šaukt juos liudyti tei
sme. Jie taip griežtai serg- 
stimi, prie jų neprileidžia 
nei laikraščių reporterių.
♦

Newark, N. J.
Lenino mirties minėjimui 

prakalbos įvyks nedėliėj, 
sausio (January) 20, Laurel 
Garden, 457 Springfiėld 
Avenue, Newark, N. J. Pra
džia 2:30 vai. popiet. Durys 
atdaros nuo 1:30 , popiet 
Įžanga suaugusiems 15 cen
tų ir vaikams 5 centai.

Programoj bus Inter
nacionalas, dainuos visi cho
rai bendrai. Bus rodoma in
dis “Trys Dainos apie Le
niną”, puiki Sovietų filmą. 
Kalbės Carl Reeve, vienaš 
iš “Daily Workerio” redak
torių. Grieš Carlo, 14 metų 
amžiaus smuikininkas, ir 
bus Jack London Theatre 
vaidinimas.

M. Dobinis.
.<3
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200,000 Darbininkų Sveikina
■ Staliną

* Kapitalistine, bažnytinė ir socialistinė 
spauda pilna visokių melų apie Sovietų 
Sąjungą, ypatingai, kaip Stalinas “slaps
tosi”, kaip jis “bijo” darbininkų ir kaip 
jį “neapkenčia” darbininkai. Tai yra 
grynas 'ir bjaurus melas! Sovietų Są
jungoje atrėmimui fašistinių ir kontr-re- 
voliucinių Trockio-Zinovjevo pasekėjų, 
kurie išsigimę į mažą grupelę griebėsi 
teroro žygių, mobilizavosi visi dirbantie
ji© aplinkui Komunistų Partiją ir Sovie
tų valdžią. Visa sovietinė spauda pilna 
ugningų rezoliucijų už Komunistų Parti
ją, Sovietij valdžią, prieš teroristus, rei
kalaujant jiems mirties. Tas rezoliucijas 
priima atskirų dirbtuvių ir fabrikų, ka
syklų ir kolektyvių žemės ūkių, unijų ir 
kitokių organizacijų nariai. Čionai pa
duodame vieną rezoliuciją, kurią priėmė 
200,000 Kirovo rajono, Leningrado, dar
bininkai ir pasiuntė d. Stalinui. Ji skam
ba:
“Brangusis Juozai Vesarinovič!

“200,000 darbininkų ir darbininkių 
Narvos rajone su jausmu ir dideliu pro
letariniu pasigėrėjimu sutikome žinią 
apie pakeitimą mūsų rajono vardo iš 
Narvos į Kirovo rajoną.

“Jaučiame didelį pasididžiavimą todėl, 
kad vardą to stebėtino revoliucionieriaus, 
karšto Vado ir darbininkų klasės tribūno, 
geriausio sūnaus mūsų partijos ir socia
listinės gimtinės ateityj turės Narvos ra
jonas, kpris brangus mums, kaipo dalią i 
-lūsų locno gyvenimo, kaipo-istorija mū
sų revoliucinės kovos už Sovietų galią, už 
proletariato diktatūrą.

“Nayyiškas rajonas—vienas iš pirmei- 
linių proletarinių Leningrado rajonų — 
turtingas garbingomis revoliucinėmis 
tradicijomis. Už Narvos vartų, rūmuo
se ‘Raudonojo Putilovec’, žiaurios kovos 
metu prieš carizmą ir kapitalizmą, orga
nizavosi ir tvėrėsi pirmos bolevikiškos 
kuopelės, išsiauklėjo pirmieji batalionai 
leninistinės mūsų didžiosios partijos, šis 
200,000 darbininkų būrys visada ėjo prie
šakyje Lenino miesto proletariato eilių. 
Šiemet mūsų rajono fabrikai ir dirbtuvės 
parodo pavyzdį, pravedant gyveniman 
šių metų darbo programą.

“Męs žinome, kad didele garbė, kurią 
mums suteikė Sovietų valdžia ir Komu
nistų Partija, daug nuo mūs reikalauja: 
būti tokiais atsidavusiais socializmo dar
bui, Lenino ir Stalino tikslui, kokiu bu
vo draugaą Kirovas, būti drąsiais, kaip 
buvo drąsus drg. Kirovas už socializmo 
budavojimą, klasių kovoje negailestin
gais linkui savo klasinių priešų, linkui vi
sokios rūšies kontr-revoliuciorfterių ir 
Zinovjevo uodegautojų, linkui trockiečių 
ir linkui visų sutrėkštų ‘opozicijos’ par
tijų. f-

“Vardas didelio revoliucionieriaus, bbl- 
ševiko Sergiejo Mironovičio Kirovo, su
teiktas1 mūsų rajonui Partijos ir Sovietų 
valdžięš, reikalauja nuo mūs’drąsaus (ki- 
rovinid) veikimo, dirbti taip, kaip jūs ne- 
pertrąųkjamai mus mokinote, brangusis 
mūsų , Staline!, Kirovo rajonas privalo 
būti pavyzdingas rajonas.
į “Ranka užmušėjo ir niekšo, pasiųsto

i ągentais^ klasinių' priešu, niekšiškais zi- 
novjeviečiiĮ' likučiujš kontif-i’eVoliuci^fe 
grupes, buvo išpieštas drg* Kirovas iš 
mūsų eilių.

“Brangusis Juozai Vesarinovič! Mes 
žinome, kadasmenyje Kirovo tu netekai 
ne tik savo ištikimo mokinio ir kovingo 
draugo, bet netekai artimo ir brangaus 
draugo.

“Bolševikai Kirovo rajono kartu su ta
vimi apgaili ir dalinasi liūdesiu nustoki
me negrąžinamos aukos, kurios neteko 
mūsų partija, kurios nustojote jūs, my
limas mūsų vade, mokytojau ir drauge.

“Mes, bolševikai Kirovo rajono, moki
niai ir auklėtiniai mūsų Kirovo, panau
dosime visas jėgas, visą mūsų revoliu
cinę valią ir būsime laimingi savo kovo
je, savo darbe, pilnu atsidavimu leninis- 
tiniam-stalininiam Centraliniam Komite
tui, savo beribėje meilėje linkui jūs, 
drauge Staline, kad nors kokiame laips
nyje jums ir partijai atsilyginti už tą 
sunkią auką. Užtikripirųui to lai bus 

’ mūsų darbas ir kova’praeityje po garbin
ga buvusia vadovyste drg. Kirovo, sėk
mingai atlikta per pastaruosius 9 metus.

“Mes, brangusis drauge Staline, sau
gosime, kaip savo akies lėliukę, atmintį 
apie mūsų mylimą ir brangų draugą Ki- 
rovą.

“Mes pasižadame, kad visu savo veiki
mu patvirtinsime savo ištikimybę ir atsi
lyginsime už suteiktą mums garbę, kurią 
padarė partija ir valdžia, suteikiant mū
sų rajonui neužmirštamą Kirovo vardą.

“Mes pasižadame tau, drauge Staline, 
būti pirmose eilėse mūsų garbingos Le
ningrado organizacijos kovoje už išbuda- 
vojimą beklasinės socialistines visuome
nės.

“Mes pamenam jūsų nurodymus, drau
ge Staline, apie tai, kad nėra tokio melo 
ir tokių pletkų, kuriuos mūsų klasiniai 
priešai nepanaudotų prieš Sovietų val
džią ir kurių skleidimui nepanaudotų vi
sus netikusius elementus. ‘Ant tos dir
vos gali atgyti ir pasirodyti,—jūs kalbė
jote,—visos sumuštos senos kontr-revo
liucinės grupės eserų, menševikų, buržua
zinių nacionalių partijų, gali atsigaivinti 
ir sujudėti kontr-revoliuciniai opoziciniai 
elementai iš dešiniųjų ir trockiečių tar- 
p0,‘

“Mes pasižadame tau, drauge Staline, 
daugiau budėti, pakelti savo revoliucinį 
budėjimą ant augštesnio laipsnio, dau
giau atsargos, dar. tvirčiau kovoti už su
naikinimą iki pat šaknų, iki galo, pasku
tinių klasinių priešų likučių. Atkeršy
sime už mirtį mūsų mylimo Sergiejo Mi
ronovičio Kirovo!

“Mes pasižadame tau, drauge Staline, 
kad vadovystėje draugo Ždanovo, vieno 
iš geriausių sūnų mūsų partijos, mes pa
naudosime visas savo jėgas, kad ateityje 
dar daugiau sutvirtėtų mūsų garbinga 
Leningrado organizacija, nepavaduojama 
ir nenugalima atspara Komunistų Parti
jos Centralinio Komiteto.

“Mes prisiekiame, kad iki pabaigos mū
sų dienų būsime ištikimi, tarnausime ne
pergalimai Markso-Engelso-Lenino-Stali- 
no vėliavai.

“Visada ir visur mūsų širdyse degs pa
veikslas drąsaus kovotojo už darbininkų 
klasės reikalus — drg. Kirovo, jūsų mo
kinio, bendradarbio ir draugo. Jo dideli 
darbai visada tarnaus mums paakstini- 
mu kovai ir darbui.

“Lai gyvuoja protingiausias vadas ir 
mokytojas pasaulinio proletariato, drau
gas Stalinas!”

Žemiau sekė 200,000 darbininkų išrink
tų atstovų parašai. Šis drg. Stalinui pa
sveikinimas tilpo “Pravdoje” No. 349, 
1934 metais. Jų yra daug, bet mes nega
lime visus išversti, del stokos vietos. Jau 
vien šis 200,000 darbininkų ir darbinin
kių laiškas Stalinui parodo, kokis yra 
milžiniškas masių apsijungimas apie Ko
munistų Partiją, Staliną ir kitus bolševi
kus vadus.

! i "Laisvės” Vajaus Udarninkai Pasižada 
Darbuotis ir Toliau
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Jau anksčiau skaitėme dienraštyje draugų udarninkų 
laiškus, kuriė pasižada dirbti iki Pirmai Gegužės ir pasi- 
skyrę sau kydtaš’po kiek gauti naujų skaitytojų, štai 
balsas iš Kanadoš: ’

“Gerbiami Draugai: Kas link gavimo naujų skaitytojų, 
tai aš rankų nenulęisiu, pakol gausiu tris ar keturis nau
jus skaitytojus iki Pirmai Gegužės. Manau, kad savo pa
sižadėjimą išpildysiu ir dar su kaupu. Atsinaujinimais 
taipgi rūpinsiuos. Draugiškai, August Daukant, 
nada.”

Ca-

Clevelandiečiai Dirbs Organizuotai
Štai ką rašo draugas Mažeika šiuo reikalu: •
“P. Buknys, Brangus Drauge: Laišką gavau, 

Reikės dėti visas pastangas del gavimo daugiau naujų
“Laisvei” skaitytojų. Su kitais darbuotojais pasidalinę 
tuo reikalu (Vajininkų susirinkimas įvyks 21 d. sausio) 
iinsimes darbo... Draugiškai, J. Mažeika, Cleveland, 
Ohio.”

ačiu!

Draugas J. Šimaitis, iš Montello, Mass., jau atsiuntė 2 
naujus skaitytojus po vajaus. Draugas S. Reikauskas 
—vieną naują prenumeratą. Norime žinoti, ką daro kiti 
eks-vajininkai.

Greit girdėsime iš Newarko vajininkų. šeši iš jų žada 
parodyti, jog jie būsią pirmoje vietoje ir šiame žygyje.

Darbininkę Spauda Vakaruose
Su pradžia šių metų “West-krovių streiko. Tarptautinė 

Laivakrovių Associacija paėmė 
“Western Worker” už savo 
oficialį organą šiai istoriškai 
kovai, atmušimui visų manev
rų, kokius darė “feikeriai” 
bandydami parduoti streiką.

Laike teroro pusiau sunai
kintam “Western Worker” ne-1 
buvo galimybės pasirodyti lai
ke vienos savaitės. Todėl tuo 
laiku išėjo per KP vienetus 
mažyčio-lapelio (miniature) 
formoj. Atsakymui į terorą 
“Western Worker” tuojau išė
jo du syk savaitinis, kad at
mušti laukinę kapitalistų kla-

ern Worker” žengia į ketvirtus 
metus nuo Jsikūrimo trys me
tai atgal. Tuomet dar nebuvo 
pilnai 500 narių ir Komunistų 
Partijai prisiėjo susitikti su 
daugeliu užduočių. Ypatingai 
tuo laiku partija susidėjo dau
giausia iš ateivių. Tam buvo 
kelios priežastys: nepasisuki- 
mas link koncentracinės for
mos, ir organizavimo kovoms, 
kurios stovėjo prieš Amerikos 
darbininkus. Supratus reikalą 
laikraščio—“Western Worker” 
padėjo pravesti daugumą sun
kiausių problemų.

Pirmam valstijos '"alkanų

McKees Rocks, Pa. r
t APLA 2-ros kuopos susirin
kime, laikytam sausio 6 d., ap
kalbėjus Visus draugijos rei
kalus, buvo pakeltas klausi
mas politinių kalinių. Kadan- 
’gi APLA 2-ros kuopos nariai 
didžiumoje bedarbiai ir, nors 
su geriausiais norais, negali 
tankiai gelbėti finansiniai sa
vo brolius kovotojus, bet da
bar sugriebė kur centą kitą, 
nutarė ir paaukavo politi-nutarė ir paaukavo

niams kaliniams sekančiai: J., vienbalsiai nutarta suaukautus 
Miliauskas, J. Mažeika ir J. 
Portikas aukavo po7 $1. Ig. 
Kazlauskas, Ed. Rakita, J. 
Kvederas ir A. Yankauskas 
aukavo po 50 c. P. J. Martin- 
kus, A. Valaika, J. Gąsiunas, 
A. Veleniškis ir Iz.> Balčius 
aukavo po 25 c. Viso suaukau- 
ta politiniams kaliniams do
vanų $6.25.

Draugams apkalbėjus' sun
kią padėtį politinių kalinių 
kaip Amerikos, taip Lietuvos,

oinigus padalyti po lygią dalį 
Lietuvos ir Amerikos politi
niams kaliniams. Bet kadangi 
virš minėtą sumą negalima 
^padalyti po lygią 4 dalį, tai 
draugas A. Valaika dadėjo 
dr 1 c. ir dabar siunčiam $3.13 
“Laisvės” vardu ir prašom 
laisviečių perduoti tuos $3.13 
Priešfašistiniam Komi tetui, 
kuris minėtus pinigus pasiųs į 
Lietuvą.

Likusius $3.1,3 .ant vietos
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veikimo SLA 3-čiam apskričiui 
pėišįdsa^lau, nes nuo lihanęš-to
kio raporto niekas 'nereikala
vo ir neturiu reikalo apskričių 
suvažiavimams tokį; raportą 
išduoti. Mano visa kalba buvo 
vien tiktai diskusuojant prieš 
rezoliuciją, kuri buvo paduo
ta susirinkimui prieš Pildomą
ją Tarybą. Man prisiėjo ta
me reikale kalbėti net kelius 
sykiais ir atsakinėti į delega
tų pastatytus klausimus SLA 
reikaluose. Ar tai tą skaito už 
raportą Delegatas J. G.? To
liau yra pasakyta: “New Yor- 
ko valstijos apdraudos depart- 
mento negali taip apgauti, 
kaip jis (suprask sekr. Vini- 
kas—J.K.M.) apgauna SLA 
narius.” Taipgi yra dar ir ke
letas kitokių nesąmoningų pri
dėjimų prie mano kalbos pri
dėta per J. G., už kuriuos aš 
neatsakau. Reikalui atėjus, ga
liu savo žodžius visados pa
kartoti, neabejoju, kad atei
tyje tą ir nereiktų padaryti.

J. K. Mazukna.

zuotos didelės organizacijos 
bus i užtikrinta" pašalpa ir po-’ ’ 
mirtinė. Draugai, gyvenimas 
mumis verčia budavoti stiprias 
organizacijas todėl, kad mes, 
darbininkai, turim kilnotis iš 
vienos vietos kiton gyvenimo 
aplinkybių verčiami.

Dar kartą kviečiu kiekvieną 
darbininką ir darbininkę pri
sidėti prie šios organizacijos. 
Norinti organizuoti kuopą ar
ba norinčios prisidėti lokalinės 
organizacijos kreipkitės į AP 
LA Centrą, gausite visas infor
macijas. Draugai ir draugės, 
prie darbo, o pasekmės bus!

APLA Centro Iždininkas,

538—3rd Avenue, 
New Kensington, Pa.

Dėkingi "Laisvei”
Gerbiama “Laisvės” Adm.

Mes visi lietuviai širdingai 
[dėkojam tamstoms už laikraš- 

ADI A DUIVAI AI tį “Laisve>” kurią tamstos rLl I\Ell\ALAI mums biedniems.ligoniams su
teikėt 1935 metams. Mes esam 
labai dėkingi, kad mūs biednų 
vargšų 
Mes visi 
ninkišką 
drįstam
užmokėti.

Draugai ir Draugės: APLA 
Centro Komitetas prailgino 
vajų dar dviem mėnesiais to
dėl, kad duoti progos visiems 
pasidarbuoti šiame vajuje. 
Kaip žinote, įstojimas yra vi
sai žemai nupigintas, todėl vi
sai gera proga pasinaudoti no
rintiems įstoti.

Draugai ir draugės, darbi
ninkai ir darbininkės! Kadan
gi šiandieną atėjo momentas, 
kuomet darbininkui ir jo šei
mynai visur gręsia pavojus, 
todėl yra kiekvieno pareiga

tamstos neužmiršot, 
mylim skaityti darbi- 
laikraštį, tik mes ne
prašyti, ba negalim

Gal tamstos galėtumėt 
mums atsiųsti kokį darbinin
kišką kalendorių arba kokią 
knygelę: kaip kas dabar dar
bininkų šalyje dedas, kaip da
bar viskas žygiuoja pirmyn?

Mes, kad ir ligoniai, ale la
bai džiaugiamės “Laisvę” pa- ( 
skaitę. Mes labai būtum links- 

pagalvoti ar yra mūsų, darbi-imi, kad darbininkų klasė iško- 
ninkų, rytojus užtikrintas. Ga-ivotų ir šitą šalį valdyti, ba 
Įima lengvai atsakyti, kad ne. ! mes pavergti nuo kapitalistų 
Šiandien darbininkus nelaimė1 iš sunkių darbų ir ligas gavo- 
gali patikti bile kada, ne tik me. 
dirbtuvėse ir kasyklose, bet ii-į 
ant gatvių. Todėl kiekvieno

sės isteriją prieš komunistus." yra Paiei#a\ pamąstyti nois • 
maršavime, nuo vieno galo Ka- “Western Worker” stovi už trumpą valandėlę ir persitik

rinti, ar priguli į gerą pašal-
stovi už 

apgynimą darbininkų klasės 
visose jos kovose, o ypatingai 
jos avangardo — K? Partijos 
narių, kas, natūralu, pakelia 

bandė panardyti kraujuos. Bet ūpą ir padidina augimą na- 
maršuojanti iš visų pusių val
stijos bedarbiai privertė jį su
tikti juos San Francisco. Or- g0 300 nuošimčių, šita padėtis 
ganizuoti bedarbiai, patyrę sa- į iššaukė reikalą “Dieninio 
vo jėgą, atstovaudami daugiau Western Worker,” kad kas- 
60,000 bedarbių, su Komunas- dien būtų galima atsakyti į 
tų Partijos nariais priešakyje, daromus užpuolimus, 
pergalėjo ugnagesių ir polici
jos užpuolimą ir pridavė savo 
reikalavimus. Tą dieną, išsi- 
skirstant, parsinešė namo ne
paprastą kovos programą. 
Daugiau kaip 300 prisirašė į 
Komunistų Partiją. Nuo to lai
ko vienut.es augo, kaip rytinėj 
taip pietinėj dalyje Kaliforni
jos. . |

Antrais metais “Western F • • • I «_Worker” nuo mėnesinio pasi-’ T) 1 •! • 17
keitė savaitiniu, kas atnešė ge-j | 016IH1K3 IT llTltlKH 
rų pasekmių. Antrais metais į, 
užėmė visai naują poziciją 
žemdirbystės laukuose, čia, 
pradedant su streiku Vacaville! Gerb. 
daržuose, darbininkai pasklei-i
dė judėjimą ir suorganizavo , “Laisvėj” šiam atsakymui: 
daug streikų, taipgi didįjį Tu-j “Laisvės” No. 5, ' š. m., 
lare bovelnos streiką, su lai- straipsny “Iš SLA 3 Apskr. Su- 
mėjimais milionų dolerių pakė- j važiavimo,” to straipsnio au- 
lime algų. Tūkstančiai darbi-gorius, Delegatas J. G., apra- 
ninkų, pirmiau nebuvusių strei-. gydamas mano kalbą, pasa
kė, streikavo kovingai ir perskytą 3-čio apskričio suvąžia- 
streikus įgavo puikų visų rasių Įvimui, ne tiktai kad J. G. is- 
darbininkų solidarumo pavyz
dį. Pirmu sykiu farmeriai susi
vienijo su žemdirbiais darbi
ninkais kasdieninėj kovpj prieš- 
korporacijas.

Gener&liam streike 
ern Worker 
stangas suorganizavimui laiva-

lifornijos iki kito, giniė ūpas 
tarpe bedarbių? Komunistai or
ganizavo bedarbius pagrindais 
tikros kovos už šalpą. Rolph

riais. Los Angeles per 15 me
nesių KP narių skaičius paau-

Kalifornijos įstatymdavystė 
(legislature) rengiasi ir steng
sis išleisti prieš komunistus į- 
statymą, žinomą kaipo “Rau
donos Vėliavos Įstatymą.” Jei 
šis įstatymas pereis, tai visose 
demonstracijose bus uždrausta 
pasirodyti su revoliuciniais o- 
balsiais-ženklais.

Pacific.

Atsakymas Delegatui

Laisvės” Red.: 
Malonėkite suteikti

perduodam TDA Pittsburgho 
distriktui, kuris pasirūpins su
teikti Amerikos politiniams 
kaliniams.

Mūsų trumpą koresponden- 
cijukę prašom patalpinti į 
“Laisvę”, kurią .paskaitę .kiti 
mūsų draugai, esanti ant lais
vės, gal irgi neužmirš politinių 
kalinių su“pokalėdine dovana.

J. Miliauskas.

kraipo mano mintis, bet dar 
prideda tą, ką aš nesakiau. 
Tokie pridėčkai prie mano 
kalbos man daro nesmagumą 
ir nenoriu, kad kas turėtų ma-

“Wesf- nyti, kad aš noriu ką apšmeiž- 
dėjo visas pa- ti organizacijų susirinkimuos.

| Juodinti kito žmogaus vardą 
Į per spaudą ar susirinkimuose 
—aš to nedarau, taipgi neno
riu, kad kas man primestų tą, 
ką aš nepadariau. “Laisvės” 
No. 5 Delegatas J. G. kaip tik
tai ir prideda prie mano kal
bos tuos man nepageidauja
mus pridėčkus’. Neturiu noro 
su J. G. polemikos varyti, bet 
esu priverstas vardan teisy
bės padaryti trumpą pastabą: 

Jokio raporto iš centralinio

Su Pagarba,
Visi Lietuviai

Hamburg, Pa.

atsiti- 
būtų

viena

pinę organizaciją, kad 
kime nelaimės pašalpa 
užtikrinta ?

štai, broli darbininke,
iš geriausių' pašalpinių organi
zacijų darbininkams yra Augš- 
čiausia Prieglauda Lietuvių 
Amerikoj (APLA), centrali
zuota pašalpinė organizacija, į 
kurią priklausant tavo pašalpa 
ir pomirtinė yra užtikrinta at
sitikus nelaimei. Todėl, drau
gai darbininkai, aš sakau, kad 
ši organizacija yra geresnė už 
kitas, kad ją kontroliuoja pa
tys darbininkai. 'Nėra ponų. 
Centre dirba už mažiausį atly
ginimą. Ne taip, kaip SLA po
nai ima didžiausias algas. O 
dabar, šiuom krizio metu, ka
da darbininkas neturi už ką 
duonos nusipirkti, tai dar jam 
uždeda ekstra mokesčius.

Taigi, draugai darbininkai, į 
kaip matote, šioj organizaci
joj nėra ponų ir didelių jiems 
algų. Ir duoklės yra mažos, o 
pašalpa gana didelė, ši orga-

Šis laiškutis pasako, 
branginatha ir svarbi yra 
bininkiška spauda darbinin
kams, ypač šiuo skurdo ir ko
vų metu. Ji suramina varg
šus, ji juos žadina į kovą už ' 
savo klasės reikalus. Draugai, 
“L.” administracija galėtų dar 
daugiau skurdo slegiamų dar
bininkų aprūpinti dienraščių, 
jei kiekvienas “L.” skaitytojas 
kuris dar turi jėgų, pasirūpin
tų gauti prenumeratų, surengti 
sėkmingų pramogų bei tiesio
giniai parinkti aukų mūs spau
dai.

kaip 
dar-

Red.

Cleveland, Ohio.
Darbiniu. Knygyno Bankietas

Clevelando Darbininkų 
Knygų Krautuvė ir Knygynas 
praneša, kad 26 d. sausio, 8 . 
vai. vakaro, rengia bankietą ‘ 
Darbininkų Mokykloj, 1524 
Prospect Ave., atžymėjimui

vietos j nizacija susideda iš 
.Kuopa gali s
kiekvienoj kolonijoj arba kiek- ( 
viename mieste bent katroj. 
valstijoj. Nariai taipgi gali 
kilnotis iš vienos kuopos ki
ton be jokio atlyginimo, ši or
ganizacija yra laisva, nevaržo
ma jokiomis religijomis. Iš 
visų atžvilgių APLA yra gera 
darbininkams.

Kadangi dabar yra žiemos 
sezonas ir žmonės sueina į pa- 

I rengimus arba vakarienes, tai 
lengva prikalbinti prisirašyti į 
organizaciją. Reikia penkių 
narių, kad būt galima suorga- 
jiizuot kuopą. Prigulėti gali 
vyrai ir moterys. Tegul nesi
randa nei vienos kolonijos ar
ba nei vieno miesto, kur nebū
tų APLA kuopos.

Yra daug tokių vietų, kur 
randas lokalinės organizacijos. 
Joms yra lengva prisidėti prie 
APLA. Tokių lokalinių drau
gijų narių pašalpa arba pomir
tinė ne visuomet tėra užtikrin
ta. Prisidėjus prie centrąli-

J kuopu Padidinimo ir ištaisymo kny- • 
susiorganizuoti krautuvės, taipgi dadėji- 

mo knygyno. Kiekvienas no
rintis skaityti dabar galės šia
me knygyne pasiskolinti kny
gų skaitymui ir 
grąžinti.

Mes kviečiame 
lankyti ii- sykiu su 
vaikščioti atidarymą knygyno. 
Bus įdomi programa su pra
nešimais iš pasaulinių įvykių. 
Pirmininkaus L W. Ford. A.
Landy padarys pranešimą , 
pie revoliucinę literatūrą.

Knygyno Komitetas.

perskaitęs

Visus atsi- 
mumis ap-

Nubaudė Už Pinigų 
Padirbimą

Kauno apyg. teismo išva
žiuojamoji sesija Alytuje 
sprendė pil. Navicko bylą, 
kaltinamo pinigus dirbus. 
Navickas dirbęs metalinius 
dviličius ir vienličius.

Apyg. teismas 
nubaudė 6 met. 
darbų kalėjimo.

Navicką 
sunkiųjų

vienut.es


šeštadien., Sausio 19, 1935
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LAlŠVfl ' , Trečias Puslapis

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. jstos į Meno Sąjungą šį mė
nesį? Minėtų kuopij draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

f"".! 1 ., „ ;■■■ a

Šis Tas Iš Raštinės
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Mass, valstijos ALPMS II Apskričio Komi
tetas veikia. Jauni draugai, bet veiklūs. Jie 

j ruošia prelekcijas ir kitus parengimus. Bėda 
. tik tame, kad iš Centro mes negalime duoti 

jiems pagelbos su prelegentais. Draugė ša- 
linaitė užimta chorų mokinimu, kompozicijo
mis ir kitais darbais, kad nieku būdu šiame

7. sezone negali išvažiuoti su prelekci jomis. 
J Kitų draugų, kurie galėtų išvažiuoti, savo tar- 
^'pe taip pat neturime. i 
, Vajus Už Organizacijų Įtraukimą Į 

Meno Sąjungą
Draugė E. Zurbaitė, organizatorė Meno Są

jungos II Apskričio, išsiuntė visiems Mass, 
valstijos chorams veikimui instrukcijas, di
rektyvas. Tai labai geras darbas, kuomet pla
nuojama iš apskričio centro.

Apart kitų planų, mes skaitome atsišauki
mą j ALDLD ir LDS kuopas. Jame sakoma: i 

“Kiekvienas choras turi padaryti speciali at
sišaukimą j vietines ALDLD ir LDS kuopas, I 
kad jos stotų į Meno Sąjungą, kaip kad buvo 
nutarta Detroito suvažiavime. Padarykime, , 
kad Massachusetts būtų 100 nuoš. už ALPMS. 
Pasiųskite $5.00 V. Bovinui, ALPMS sekreto- , 
riui, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. ir mes j 

^'turėsime daugiau ir geresnių dainų, veikalų 
duoti mūsų parengimams.”

Naujų Dainų Jau Turime
Gerai, kad draugai rūpinasi apie naujas 

dainas. Mes galime pasakyti, kad vėl gavo
me gražią dainą iš Sovietų Sąjungos, kuri bus 
greitai išleista. Tai daina, romanas, mūsų 
solistams.

Kitas geras klausimas, kurį draugė Zurbai
tė iškėlė, tai rašinėjimas į mūsų skyrių iš cho- j 
rų veikimo. Spaudoje turi atspindėti mūsų 
veikimas.

Praneškite Savo Valdybos Naujus 
Adresus

Su naujais metais veik kiekviename chore 
tampa perrinkta valdyba. Dažnai pasilieka 
tie patys arba tampa išrinkta nauji. Todėl 
adresų patikrinimas pirmiausia reikia atlikti.

Jei draugai neprisiunčia teisingų adresų 
choro valdybos, tai negalite tikėtis, kad iš 
Meno Sąjungos siunčiami veikalai ir dainos 
pasiektų jus. Todėl organizatoriai, sekreto
riai turi pasirūpinti, kad jų organizacijų tei
singi adresai būtų Meno Sąjungos Centre.

Naujos Kuopos Įstojo Į Meno Sąjungą
I

Per ALDLD Centro sekretorių gavome iš- j 
* pildytą blanką, kad ALDLD 155 kuopa įstojo 

į Meno Sąjungą ir užsimokėjo duokles—$5.00.
Taip pat per ALDLD Centra prisiuntė Me

no Sąjungai aukų d. A. Galdiakas (?) iš TU 
milton (Canada), šias aukas surinko draugas 
ant blankos delei daugiau ir geresnhj veikalų, 

y
ALDLD 144 kuopa yra maža, tai nutarė 

ir prisiuntė aukų $1.00 veikalų leidimui.
Geriausia padarė, tai Linden, N. J., kuopos. 

Šis miestelis mažas, bet abi kuopos—ALDLD 
165 ir LDS 135—įstojo į Meno Sąjungą. Ga
vome visą 10 dol. Draugams ačiū. Meno Są
junga pagelbės draugams taip pat.

Taip pat reikia paminėti, kad ir kita kuopa, 
netoli nuo Lindeno, tai yra Patersono LDS 
123 kp., įstojo ir užsimokėjo į Meno Sąjungą.

* * *
Draugas J. J. Bakšys pareikalavo, kad jiems 

\ pasiųstume naujausį veikalą “Pradžia.” Vei
kalas “Pradžia” yra vienas iš geriausiu veika
lų, kuriuos Meno Sąjunga išleido. Veikalas 
yra istorinis, vaizduojąs labai svarbius nuoti- 
kius Lietuvoje 1919 metais.

šį veikalą reikia vaidinti kiekvienai didesnei 
kolonijai. Draugams worcesteriečiams jau 
pasiuntėme “Pradžią”. Kuri kolonija bus se
kanti? Kaip su Brooklynu?

V. Bovinas, Sekretorius.

ALPMS II Apskričio Chorams
I 1

GERBIAMI DRAUGAI IR DRAUGeS:
ALPMS 2-ro Apskričio Komitetas, 30 d. 

gruodžio, 1934 m., laikė praplėstą posėdį, ku
riame buvo apkalbėta klausimas davimo 10 
nuoš. nuo metinio pikniko pelno (September 1, 
1935) Komunistų Partijai.

Pažvelgus į konferencijoj priimtas rezoliu
cijas, kurios kalba už Komunistų Partijai pa
ramą, o atmetimas duoti 10 nuoš. nuo mūsų 
parengimų, tai reikštų, kad mes tik žodžiais 
remiam, o praktiškai visai ne. Taipgi jei mes 
laikysimės konferencijos tarimų, tai klausimas, 
ar bus galima pasekmingiau įvykdinti ir me
tini pikniką. Jei mes neduosim Komunistų 

Partijai 10 nuoš., tai jos nariai nerems mūsų 
parengimo.

Apskričio Komitetas, tai įmatydamas, siūlo 
visiems chorams 10 nuoš. davimą Komunistų 
Partijai persvarstyti ir konferencijos tarimą 
permainyti.

Kadasgi Meno Sąjunga iš politinių partijų 
remia tik Komunistų Partiją, tai mūsų prie
dermė ir 10 nuoš. nuo parengimų atiduoti, 
ypatingai nuo metinių 1 parengimų. Apskričio 
Komitetas vienbalsiai nutarė, kad 10 nuoš. bū
tų duodamas Komunistų Partijai. Mes atsi- 
šaukiam į visus chorus ir jų narius tą patį 
padaryti. '

Meldžiam šį klausimą greitu laiku persvars-: 
tyt ir savo nuomdnę-tarimą prisiųsti.

ALPMS 2-ro APSKRIČIO KOMITETAS:
P. Kaškevičiutė,

M. Valentukevičiutė,
E. Zurbaitė,

M. Budrikis,
T. Vasaris.

Darbininkų Teatro Lygos 
Mokykla Atsidarė

i
Darbininkų Teatro Lygos veikimas ple

čiasi politiniai ir meniniai. Vienas požymis 
to plėtimosi, tai atidarymas pamokų darbi
ninkų teatrui.

Pirma klasė įvyksta trečiadieniais, 8:30 
vai. vakare, ši klasė mokina: “Principai 
Vaidinimo ir Režisieriavimo.” Šią klasę 
vadovauja profesionalis direktorius iš 
Group Theatre, Lee Strasberg.

Elia Kazan vadovauja klasę: “Praktiškos 
Problemos Veikalą Statant.” Prie to, grei
toje ateityje bus suorganizuota klasė, kuri 
palies veikalų pastatymo techniką, apšvieti
mą, grimavimą ir tt. I

Šios klasės yra vedamos Teatro Kolekty
vo buveinėj, 2 N. Washington Sq. Pirmosios 
dvi klasės jau prasidėjo su sausio 9 diena.

Kiekviena Darbininkų Teatro Lygos grupė 
gali siųsti po vieną studentą. Mokestis už 
kursą mokiniam, kurie priklauso prie Dar
bininkų Teatro Lygos, yra tik $2.50. O tiem, 
kurie nepriklauso, po $5.00.

Registruotis į šią mokyklą reikia Darbi
ninkų Teatro Lygos raštinėj, 114 14th St., 
New York City.

Lietuviai darbininkai labai atsilikę teatro 
srityje. Draugai, kurie dalyvauja vaidini
muose, turėtų lankyti šią mokyklą. Aido 
Choro Dramos Grupė turėtų pasiųsti bent 
vieną savo mokinį į tą mokyklą.

Hollywoodo Ekstriniai Aktoriai ir 
Jų Bėdos

Šiame rašinėlyj paduosiu, ką kalba pačios 
judamų paveikslų aktorkos. Joan Jennett, su 
ašaromis, dėdama savo drapanas į valizas, 
sktČndėsi, kad jos planai neįvyko. Jinai jau 
grįžta namo. Jinai neiškilmingai grįžo. Du 
metai atgal, kuomet ji važiavo į Hollywooda, 
jinai sakė: “I du metu laiko jūs visi eisite į 
judžius pamatyti, kaip Clark Gable mane ap
sikabinęs myluos.”

Bet jos tos nuomonės neįvyko. Dabar jinai 
kitaip kalba. Ji sako, kad “nenori grįžti na
mo.” Bet pilvas verčia. “Aš išbuvau kartais 
po tris dienas alkana ištisai,” ji aiškina. “Aš 
ėjau pas direktorius, po keletą mylių, kad 
gauti dienos darbą bent kurioj kompanijoj, 
bet veltui jieškojimas.”

Vadinasi; jinai manė tapti “žvaigžde”, manė 
surasti laimę, bet tos laimės nėra. Dabar ta 
22 metų gražuolė, geltonplaukė, neradusi lai
mės- ir netapusi žvaigžde, važiuoja namo.

Ne Viena, Bet 10 Tūkstančių Bus 
Paleista

Joana yra tik viena iš 10,OO^jį judžių darbi
ninkų: merginų, moterų, vyrų ir vaikų, kurie 
yra paleidžiami iš darbo. Centralinis “Cast
ing” Biuras tokį skaičių išbraukia iš sąrašo 
laikinų darbininkų.

Minėtas biuras yra įstaiga, per kurią įvai
rios judžių kompanijos samdosi laikinus (ex
tra) darbininkus, aktorius. Kurie nėra šiame 
biure užsiregistravę, tai tiems nėra nei kalbos 
apie gavimą darbo.

Viso tokių laikinų darbininkų skaitoma 
17,500. Iš jų tik maža dalelė gauna tiek dar
bo, kad galėtų pasidaryti šiokį tokį gyvenimą.

NRA daro spaudimą, kad sumažinti laikinų 
(extra) darbininkų skaičių. Jie mano suma
žinti taip, kad visi laikini darbininkai galėtų 
gaut tiek darbo judžių kompanijose, kad galėtų 
pasidaryti gyvenimą. Tuomet apie pusė nunė- 
to skaičiaus aktorių galės uždirbti nuo $20:00 
iki $40.00 į savaitę. Bet kita pusė darbininkų 
galės pasidaryti tik nuo $10.00 iki $20.00 į 

savaitę.
O ką darys tūkstančiai visai pašalintų ak

torių? Jiem gręsia tikras badas.

Renka Kaip Gyvulius Rinkoj
Įdomus ir skaudus reginys, kaip skirstoma 

tos aktorkos, kuomet ateina paskutinis kvoti
mas, ištyrimas, kurios gaus laimės pasilikti 
sąraše ir da rgalės palaikyti laikinų darbinin
kių kortas.

Grupėmis sujaukia tas merginas į tam tikrą 
vietą. . Tenais susirenka fotografai, direkto
riai ir kiti sprendėjai. Vieta labai apšviesta 
elektra. • , , 1 .

Ant tokios platformos merginos turi vaikš
čioti. Jos gauna savo numerius. Ir čia jas 
sprendžia “teisėjai.”

Kiekviena mergina nori gauti darbą, nori 
pasilikti, kad ir laikina aktorka ir tapti žvaigž
de. Jos vaikščioja ant estrados taip, kad tik 
geriau įtikus. Vienos eina tiesiai, kitos krai
posi, staiposi. Kitos bando patraukti į. save 
teisėjų atydą.

žinoma, jaunesnės gražuolės viršija senes
nes. Bet tarpe “auksiniai” geltonų yra ir 
“sidabriniai” pražilusių.

Hollywoodo krautuvės daro gerą biznį prieš 
tokias parodas. Kiekviena stengiasi geriau pa
sirėdyti. Kurios neturi 'ištekliaus, tai kreipia
si į savo draugus, bet rėdosi.

Vėliau tos merginos gauna laiškus apie jų 
išbraukimą arba palikimą sąraše, čia kartais 
žiūrima ir pagal tai, kurios turi kokių gyveni
mui šaltinių. Kurios iš šalies turi įplaukų, 
tai greičiau paleidžia. Vedusias greičiau pa
leidžia, negu nevedusias.

Paleidžia Netalentingas Ir 
Neapsirengusias

šiame laike, Kuomet yra labai daug pasirin
kimo, tai paleidžia ne tik tas, kurios yra ve
dusios ir turi kitų įplaukų. Bet paleidžia ir 
tas, kurios netinkamos jų manymu, kaipo vai
dintojos, neturi talento. Kita priežastis, tai 
apsirengimas.

Mat, įsakyta, kad kiekviena laikinė darbi
ninkė, aktorka, turi pasirūpinti savas drapa
nas. Jos būtinai turi turėti kostiumus, kurie 
specifiškai reikaliųgį tam tikrame atsitikime.

Ne tik kad savaszdrapanas turi turėti laiki
nės merginos, bet jos turi būt pasirengusios 
bile dieną ir bile laiku stoti dienos darbui ant 
pirmo pašaukimo. ! Jei ką nors neišpildo, tai 
tas paleidžia “pasivaikščioti į gatvę.”

Tokios nelaimingos merginos, kurios neran
da laimės judžiuose, bando daryti gyvenimą 
kitur. Jos j ieško sau darbų viešbučiuose, res- 
tauranuose, teatruose ir kitose viešose įstai
gose. Jos dar mano, kad ateis jų “laimė”. 
Pasitiki ne kova, teisingu keliu, bet savo gra
žumu. Tikisi, kad^dar kada nors ateis koks 
judžių direktorius, bus sužavėtas jų gražumo 
magnetizmu ir pakvies jas į tą “rojų.” Taip 
jos mano tapti “žvaigždėmis” per vieną naktį.

“žvaigždes” Ima Pinigus Krūvomis
Pagarsėjusios aktorkos, tos “žvaigždės”, ima 

didelius pinigus. Kartais jos gauna daugiau, 
kaip po šimtą dolerių už m'inutą. $1,666 už
mokėjo už minutą trims pagarsėjusiems akto
riams, kad jie pasirodė garsiakalbio stotyje.

O Greta Garbo už pasirodymą garsiakalbio 
stotyje, kas jai ėmė tik 15 minutų, gavo $25,- 
000.00. Yra daugelis ir kitų tokių aktorkų bei 
aktorių, kurie ima tūkstančius tik už pasirody
mą. čia jų visų negalima nei suminėti.

Naujai čia pribuvusiam ir pirmu kartu 
matančiam tie visi dalykai, tos sensacijos, tai 
nei tikėti nesinori. Tačiaus taip yra. Perėjus 
keliolika studijų, čia visko patiri.

Sutartys Mažai Tereiškia
Jaunų aktorių bei aktorkų sutartys čia labai 

mažai ką reiškia. Kartais jie turi padarę su
tartis, bet turi landžioti po raštines, eiti prie 
įvairių kompanijų bosų ir direktorių, kad gauti 
geriau apmokamą rolę.

Dažnai daroma tos sutartys tik tam, kad 
palaikius reikalingą skaičių aktorių sąraše. La
bai daug tokių, pasirašiusių sutartis, aktorių 
visai publikai nepasirodo.
Mažai Uždirba, Bet Daug Turi Išlaidu

Merginos aktorkos papasakoja, kaip jas iš
naudoja Hollywoode su visokiais papuošalais. 
Centralinio Casting Biuro raštinėje pareiškia, 
kiekvienam aktoriui bei aktorkai, kad jie turi 
išleisti nemažiau, kaip po $2,000.00 arba $2,- 
500.00 delei apsirengimo.

Viena mergina apie tai sekamai pasakoja:
“Mano drapanos tik vienam vakarui susi

deda iš šešių formalinių suknelių ir trijų ploš- 
čių. Toliaus aš turiu šešias popietines sukne
les ir apie tiek paprasto, gatvėje tinkamo, ap
sirengimo. Prie to dar reikia turėti dauge
lis kitų drapanų. Taip pat reikalinga tam 
tikros tarbėlės, pirštinės, skrybėlės. Aš ne
galiu dėvėti sukneles daugiau, kaip keturis 

kartus. y Paskiaus jas pertaisau ir kitaip spal- 
vuoju.”

Kita mergina pasakoja, kad jai reikia iš
leisti ant drapanų po $50.00. O ji dirba tik 
laikinai. “Mano įeigos,” ji sako, “yra $180 į 
mėnesį. Atėmus $50.00, tai jau lieka tik 130 
dol. delei pragyvenimo per visą mėnesį.”

Paskiaus jai reikalinga gerai užlaikyti plau
kai, švarios rankos ir kiti reikalingi dalykai. 
Gi gyvenimas merginų yra brangus. Todėl jos, 
kuomet negali pakęsti to “rojaus,” turi bėgti iš 
Hollywoodo.

Pacific.

ALPMS II Apskričio Komiteto
Posėdis

Posėdis laikytas pas E. Zurbaitę, 49 Saun
ders Road, Norwood, Mass., gruodžio 30, 1934.

Draugė E. Zurbaitė atidarė posėdį 12:30 po 
pietų.

Dalyvavo E. Zurbaitė, M. Valentukevičiutė 
iš Worcester, Mass.; P. Kaškevičiutė iš Law
rence, Mass.; T. Vasaris ir M. Budrikis iš 
Montello, Mass.

Sporto komisija: M. Zurbaitė ir P. Mor- 
kevičius iš Worcester, Mass.

Nepribuvo vienas- narys iš sporto komisijos, 
H. Netsel, iš Gardner, Mass.

1. Pirmiausia organizatorė pranešė apie bal
savimą del apskričio dirigento. Stoughtono 
Choras ir Hlaverhillio choras nesugrąžino bal
savimo blankas. Visi kiti chorai nubalsavo 
sekamai: draugė Meškienė 9 balsus, draugė 
Yarmolavičiutė 18 balsų, draugas Potsus 33 
balsus ir draugas Petrukevičius 50 balsų. 
Draugas Petrukevičius liko apskričio dirigen
tas.

2. Metinis koncertas ir šokiai apkričio nau
dai. Koncertas ir šokiai atsibus balandžio 
(April) 19, 1935, Lietuvių Tautiškam Name, 
Montello, Mass. Įžanga bus 40 centų del kon
certo ir šokių.

Komisija nutarė, kad visi chorai bendrai ati
darytų programą su Internacionalu ir dar 
vieną ar dviem dainom. Kiekvienas choras 
privalo duoti vieną ar du numeriu į progra
mą. Jų numeriai gali susidėti iš solų, duetų, 
kvartetų, ir tt. Komisija nutarė pakviesti dai
nininką iš New Yorko. Priklauso chorams 
suteikti gerą medžiagą.

Montello choras apsiėmė surengti koncertą. 
Chorai padengs savo lėšas. Apskričio diri
gentas privalo nors du sykiu turėti pamokas 
su kiekvienu choru atskirai. Apskričio sekre
torė tuojaus turi duoti chorams žinią apie 
koncertą.

3. Organizatorė pranešė, kad paimta Vose’s 
Pavillion, Maynard, Mass., ant rugsėjo (Sep
tember) 1, 1935, delei chorų naudos pikniko. 
Komisija nubalsavo, kad 10 nuoš. pelno nuo 
pikniko paaukoti Komunistų Partijai. Nutar
ta įžangos tikietus padaryti su dovanom ir iš 
kalno pardavinėti.

Šios dovanos bus prie tikietų:
X* $100.00
2. 50.00
3. 15.00
4. 10.00
5. 5.00
6. 5.00
7. 5.00
8. 5.00
9. 5.00

Iš Meno Sąjungos 
Chorų Veikimo

Iš Lyros Choro Metinio 
Susirinkimo

SHENANDOAH, Pa.—Sau
sio 6 dieną įvyko Lyros Cho- • 
ro metinis susirinkimas. Na
rių susirinkime dalyvavo skai
tlingai.

Iš Choro valdybos raportų^ 
paaiškėjo, kad pereitais me
tais Lyros Choras buvo ge-: 
ram stovyje. Jis dalyvavo 
parengimuose ir pildė pro
gramas ne tik delei vietinių, 
bet ir tolimiau esančių organi
zacijų.

Lyros Choras dalyvavo Phi- 
ladelphijoj “Laisvės” piknike 
ir Wilkes-Barriu “Laisvės” 
piknike. Taip pat dalyvavo 
ALDLD 9 Apskričio piknike, 
Minersville, Pa. Dalyvavo ap- 
vaikščiojime Pirmos Gegužės 
Shenandoahryje ir kituose pa
rengimuose dalyvavo.

Lyros Choro Mainierių 
Kvartetas dalyvavo “Laisvės” 
koncerte Brooklyne, “Laisvės” 
vakarienėje/ Philadelphijoj. 
Visur kvartetas ir choras pa
sirodė gerai ir tinkamai. Ly
ros Chorą vadovauja (moky
tojauja) gabi, jauna dr-gė Zda- 
niutė-Judzentavičienė, Lyros 
Choras priklauso Meno Są
jungoje ir didžiumoje dainuo
ja Meno Sąjungos išleistas re
voliucines dainas.

Tarpe choristų yra geras 
draugiškumas ir susitarimas. 
Ypatingai tas gerai pasirodo 
tarpe jaunuolių, kurie sudaro 
choro didžiumą. Atrodo, kad 
jie yra vienos šeimynos nariai. 
O jų, yra apie 35, o suaugusių 
jų tarpe tik 7.

šiame susirinkime priimta 
protesto rezoliucija ir pasiųsta 
Lietuvos kruvinam valdonui 
Smetonai. Rezoliucijoj reika
laujama paliuosuoti visi poli
tiniai kaliniai ir protestuoja
ma prieš kalinių kankinimą.

Taipgi šiame susirinkime li
kosi perrinkta nauja valdyba 
šiems metams. Pirmininku iš
rinkta A. žemaitis, pirmininko 
pagelbininku—A. Kuzmickas, 
sekretorium—V. Judzentavi- 
čius, išdininku—S. Kuzmickas, 
korespondentu — E. Svenson 
ir E. Motuzienė.

Linkėtina šiai valdybai ge
rai darbuotis del Lyros Cho
ro gerovės.

E. M.

Buvo apkalbėta, kad apgarsinimai būtų da
ryta sekama kaina:

1 puslapis $10.00
1/2 puslapio 5.00
14 puslapio 2.50
Mažesni 1.00

Visi apgarsinimai turi būt priduoti ne vė
liau kovo (March) 30, 1935. Choruose. turi 
būt išrinkta po du nariu į komitetą, šis ko
mitetas turi suvažiuoti, ir apkalbėt surengimą 
pikniko vasario (February) 10, 1935, Lietu
vių Kliubo kambariuose, 376 Broadway, South 
Boston, Mass. Visi būtinai turi pribūti.

4. Buvo pranešta; kad Stoughtono choras 
pradėjo laikyt pamokas.

5. Komisija nutarė, kad Lawrencio choras 
i pagelbėtų Haverhillio chorui atbusti ir Worces-

terio choras turi pagelbėti Gardnerio chorui; 
nuvažiuot pas juos ir rūpintis visais reikalais 
delei sudrūtinimo choro.

6. Prelekcijų klausimas. Nutarta turėti pre- 
lekcijų maršrutą tarp mūsų chorų. Prele
gentu paskirta draugė šal'inaitė.

7. Apskritys paaukavo $10.00 del delegatų 
pasiuntimo į Bedarbių Kongresą, Washingto- 
nan, kuris atsibus sausio (January) 5, 6, 7

' dd.
8. Posėdį uždarė draugė E. Zutbaitė 5:30

po pietų. Paulina Kaškevičiutė,
ALPMS II Apskričio Sekretorė.

DETROITO ŽINIOS
Iš Mūsų Didžiulio Aido Choro 
Metinio Susirinkimo ir iš Abel- 
no Jo Veikimo Darbininkiš

kam Proletmeno Darbe
Sausio 13 d. įvyko Aido 

Choro metinis susirinkimas. 
Pagirtinas dalykas, kad susi
rinkime dalyvavo virš 50 na
rių. P. žemaitis geroj’ tvar
koj vedė susirinkimą. Abelnai 
susirinkimas buvo įspūdingas, 
gyvas visuose klausimuose. 
Smagu pažymėti, kad visuose 
klausimuose ir diskusijose juo 
tolyn vis daugyn ima dalyvu- 
mą mūsų jaunimas. Didžiuma 
raportų, išskiriant porą, iš 
įvairių komisijų buvo išduota, 
per jaunuolius.

Iš raportų pasirodė, kad 
chore yra gera tvarka ir tak
tiškumas. Visi pasidalinę dar
bais ir dirba pagal išgalę ir 
sugabumus. Nekurie rapor
tai itin buvo rimti ir svarbūs- 
reikšmingi. . Pavyzdžiui, iš 
gaidų komisijos raporto paaiš
kėjo, kad su naujų dainų pri- 
siuntimu mūsų Proletmeno 
Centre yra kokios tai nespar- 
(Daugiau Meno 4-tam puslp.)



MENO SKYRIAUS DALIS
Detroito Žinios

.... -TTTs.. .... ‘"ryj.i,. ~ 
gimus ir gerą orkestrą, tad kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti.

(15-16)

čeverykų. dirbėjų (shoe work- negalėtų kažin kiek gero pa- 
ers) dirba tik apie 3,000, tai
baisi bedąrbė ^kamuoja žmo- jis pats priklauso nuo stambių- 
nes. Neatsižvelgiant tos bedar
bės, mes leidom laiką liuosai. 
Bet nuo dabar, kad mūsų en
tuziazmas pakilo kaip senes
nių, taip ir jaunuolių veikimui, 
dirbsime bendrai, linksminsi- 
mės ir svarstysime savo reika
lus, kaip pagerinti ekonominę 
padėtį.

Dar kartą Laisvės Choras 
kviečia kaip suaugusius, taip 
jaunuolius ateiti ir dalyvauti 
bendrai su mumis.

L. Ch. Kor. V. Račkauskas.

daryti darbo žmonėms, nes
PHILADELPHIA, PA.

Pirmadienj, 21 d. sausio (Jan.) Į- 
vyks Liet. Tarpt. Darb. Apsigynimo 
9-tos kp. susirinkimas, 995 N. 5th 
Str., 8 vai. vakare.

Visi draugai ir draugės dalyvauki
te šiame susirinkime ir kurie nesate 
pasimokė ję duokles, pasimokėkite. 
Susirinkime dalyvaus ILD Distrikto 
Sekretorius, turi daug svarbių or
ganizacinių reikalų.

Valdyba.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. W.I.R. Benas, Ru

sų Pašalpinė organizacija Rnov visos 
darbihinkiškos organizacijos bendrai 
rengia pirmą didelį balių nedėlioj, 
20 d. sausio, Lietuvix svetainėje, 651 
Hollins St., 7:30 vai. vak. Progra
moj dalyvaus Rusų Ukrainų choras, 
W.I.R. Benas sugrieš keletą koncer
tinių dainelių. Prašome visų nesivė- 
luot, kad išgirstut darbininkų chorą 
ir muziką, po programos bus šokiai 
prie gero W.I.R. Beno, kuris grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

Kvie.čia Suvienytas Kom.

jų kapitalistų, kurių parama 
jis yra išrinktas gubernato
rium. Pirmieji jo svarbiausi 
“darbai,” kaip matom, turės 
būti pakeitimai valdininkų 
kitais, “geresniais piliečiais,” 
o kokia gi iš to nauda darbi
ninkams? Mums ir vieni ir ki
ti—tie patys ponai. Bet publi
koj, žinoma, buvo daug tokių, 
kurie šventai tikėjo p. Curley 
prakalboje duotiems paža
dams ir dabar jie lauks nau
jos gerbu vystės.

Abelnai imant, man visos 
tos inauguracijos ceremonijai 
atrodė paprasto cirko Šurnas, 
o daugiau nieko, žmonės susi
lauks tik tada gerbuvystės, 
kuomet bus inauguruojami 
gubernatoriai ir kiti valdinin
kai darbo žmonių išrinkti, o 
ne kapitalo tarnai.

Reporteris.

mo nenuilstančiai darbuotis 
del labo organizacijos ir viso 
darbininkiško judėjimo abel- 
nai. Šiame susirinkime į chorą 
prisirašė du nauji ir, matyt, 
smagūs vyrai, tai J. Klimavi-

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
tos, kadangi spaudoj jau 
nai garsinama, kad Proletme- čius ir E. Nausėda, 
no Centre yra išleistų bent po
ra naujų dainelių, tačiaus dar 
iki šiolei Aido Choras nega
vome jų. Tuo klausimu pa
darytas tarimas atlikti vienu 
sykiu du dalyku, būtent: pa
siųsti centrui duoklę už 1935 
m. $5 ir tuo pačiu sykiu para
ginti draugus, kad jie prisius-i 
tų mums naujai išleistas dai-! 
neles.

se-

J. J. Butkus.

Iš LLR Choro Veikimo

Finansinė choro padėtis yra 
vidutiniška. Kadangi Detroite 
siautė ir siaučia bedarbės 
šmėkla, tai choras kasoj daug 
pinigų neturi, tačiaus neturi 
nei skolos. Dar vis randasi 
po kelis desėtkus ir kasoj pi
nigų. O tai ačiū nekuriems 
mūsų choristams-tėms, per ku
rių rūpestį ir sugabumą cho
ras gyvuoja visapusiai gerai.

Narių chore randasi arti 80. 
Tačiaus ne visi lankosi nuola
tiniai j pamokas, žinoma, iš 
tokio būrio, kuriame 90 nuo
šimtis jaunimas, visi ir negali 
atsilankyti. Tam 
Įvairių priežasčių: 
dirbti, kiti serga, 
tiek patinginiauja,
diktam būriui choras 
met gražiai pasirodo savo dai
navimu Įvairiuose parengi
muose ne vien tik tarp lietu
vių organizacijų, bet 
čiai tarptautiniai.

Šiame susirinkime 
du pakvietimai Aido
dainuoti: d. Lenino mirties pa
minėjime ir nuo draugų uk
rainų. Abu pakvietimai priim
ti ir nutarta dainuot tuose pa
rengimuose.
Drauge Konstancija Menke- 
liuniute Vėl Bus Pas Mus 
Detroite, Padainuos Mums Dar 

Kartą, Atsisveikindama Iki 
Kitam Žiemos Sezonui

O didžiąją dalį- išpildė 
L.L.R. Choras.

dide- 
kūri- 
kada 
tą o-

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
.278 Harvard Stl, 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

BRIDGEPORT, CONN.
Kompartija ir kitos darbininkiškos 

organizacijos rengia Lenino mirties 
paminėjimą, sekmadienį, 20 d. sau
sio, Central High School, Lyons 
Terrace, 8 vai. vakare. Kalbės drg. 
Gaines “Daily Workerio” redakto
rius, taipgi dalyvaus Rusų Choras ir 
bus kitų muzikališkų dalių. Visi 
darbininkai dalyvaukite, atsiveskite 
ir savo draugus." Įžanga tik 15 c.

Chicago, III.
LKM Choras Mokinasi Ope

retę “Laimą”
Pereitą pamoką choras pra

dėjo didelį darbą, ėmėsi mo
kintis operetę “Laimą.”

Operete “Laima” yra 
lis ir gražus muzikalis 
nys. Nors LKM Choras 
tai pirmiaus buvo lošęs
peretę, bet jau gerokas laikas 
atgal. Choras per tūlą laiką 
jieškojo naujos operetės, kur 
dar nelošta, bet .tinkamos ne
radęs ėmėsi už operetės “Lai
mos.”

LKM Choras lošė operetę 
“Laimą” kuomet chorą moki
no K. Staponavičia ir tais lai
kais LKM Choras tą operetę 
sulošė gana gerai. Na, o kas 
nežino, kad dabartinis choro 
mokytojas d. Kvedaras yra 
ekspertas sumokinimui muzi
kalių veikalų. Kuriuos tik LK 
M Choras lošė veikalus, tai vi
si buvo sulošti ko geriausia. 
Gerų veikalų mėgėjai nesykį 
yra pareiškę, kad LKM Cho
ras geriausia sulošia operetes. 
Taigi ir šį sykį “Laima” bus 
ko geriausia sulošta.
• Pamenu, kaip tuomet men
ševikų “Naujienos” rašė apie 
LKM Chorą ir jo mokytoją K. 
Staponavičia. “K o m u n i s t ų 
choras pasiėmęs vaikėzą iš ei
lės ir bando lošt dar tokius 
muzikalius veikalus, kaip 
‘Laima’,” ir tam panašiai.

Dabar tas pats K. Stapona
vičia yra jų dideliai gerbia
ma ypata, nes jis dabar.moki
na menševikų chorą. 1

Pereitą LKM Choro pamo
ką dalyvavo virš 70 ir dar ne 
visi. Kai kurie choristai del 
tam tikrų priežasčių negalėjo 
būt pamokose, žinoma, mūsų 
draugai užsiėmę visokiais or-Į key ir apgailestaudami kalbė 
ganizacijų darbais. Nors ir la
biausiai norėtume lankyt cho
ro pamokas, bet kaip kada, ne
galima. žinoma, tokis aplėidi- 
mas choro pamokos, o ypatin
gai mokinantis operetę daug 
reiškia.

Taigi nuo senkančios choro 
pamokos nauji dainininkai į 
chorą nebebus priimami pakol 
sulošime operetę “Laimą.” To
dėl, seni ir nauji dainininkai 
ateikite į choro pamoką ir sto
kite į LKM Chorą ir sykiu visi 
mokinsimės tą puikią operetę 
“Laimą.” O vėliau į chorą ne
būsite priimami.

“Laima” bus lošiama ba
landžio 28 d., Sokolų svetai
nėj, 2343 So. Kedzie Avė. 

Senas Kanklietis.

Boston, Mass
Kaip Išrodė Gubernatoriaus 

Inauguracija
Sausio 3’d. buvo prisaikin- 

tas naujai išrinktasis Mass, 
valstijos gubernatorius James 
M. Curley, kurio inauguraci
joj dalyvauti buvo oficiališkai ( 
pakviestas senas lietuvių vei
kėjas ir buvęs “Tarpininko” 
leidėjas A. J. Kupstis. Su juo- 
mi kartu pasidarė proga ir 
man ten dalyvauti kaipo lie
tuvių reporteriui. Kadangi 
gerb. A. J. Kupstis turi .pla
čią pažintį su stambiausiais 
demokratų ‘ politekieriais bei 
valdininkais, tai mudviem su-; 
teikė “garbingas vietas” i__ (
centrales platformos puošnioje j sitete,. N. J. 
State House atstovų buto sa-| 
Įėję greta kitų žymesnybių>'vedusių Einšteino seserų ne- 
Tūkstančiai žmonių jau buvo judamąjį turtą. Taip Hitle- 
susirinkę ir laukė p. Curley i ris elgiasi su nuosavybe pi- 
prakalbos. Belaukiant buvo liečiu, apie kurių ištikimy- 
progos pasikalbėti su kai ku-1, ’ . , . .
riais aukštaisiais demokratų 
lyderiais apie lietuvius. Pasi
rodo, kad jie puikiai nusima
no apie lietuvius, pažįsta žy
mesnius mūsų veikėjus ir atsi
mena prof. V. Biržišką, ku
riam atvažiavus iš Lietuvos a- 
nais metais, p. Curley miesto 
vardu surengė bankietą. Jie 
su pasididžiavimu mini Shar-

Hitleriečiai Užgrobia Prof. 
Einšteino Seserų Nuosavybę

BERLYNAS. — Kiek pir- 
miau Hitlerio valdžia už
grobė namą pasauliniai gar
saus mokslininko Alberto 
Einšteino, kuris nuo. nazių 

;pabėgo į Ameriką ir profe- 
a~įisoriauja Princetono Univer- 
■ • 'sitete, N. J. Dabar hitleri- 

’ninkai konfiskavo ir dviejų

NORWOOD, Mass.—9 d. 
gruodžio, pereitų metų, L.L.R. 
Choras, po vadovyste Izabelės 
Jarmolavičiutės, davė vaidini
mą “Minstrel Show”, arba 
įvairių juokų vakarą. Ištikrų- 
jų tas “Minstrel Show” ir bu
vo įvairus ir tą vakarą skait
lingą publiką užganėdino-pa- 
tenkino, kad net per kelias 
savaites apie tai kalbėjo ir 
gėrėjosi. Iš kitur tame “Min
strel Show” dalyvavo: Rusų 
šokikų grupė iš Boston, Mass., 
So Bostono merginų kvarte
tas, vadovaujamas Niukiutės 
ir B. Petrik iš Lawrence, Mass. 
Visi gerai atliko savo užduo
tis, 
pats

Už programos sutaisymą— 
surinkimą medžiagos, priklau
so kreditas E. 'Zurbaitei ir 
ir choro mokytojai. Nes, ma
tyt, daug darbo pridėta ir ge
rai programa sutvarkyta, pro
grama tęsės 2 vai. ir 30 miliu
tų ir publikai buvo labai įvai
ru. Visi buvo nauji dalykai, 
ir ko ten nebuvo? Lošimų, dai
nų, muzikos, juokų, šokikų ir 
pagaliaus “arklys” ir “šuo” 
buvo ant scenos ir tie “gyvū
nėliai” savo užduotis gerai at
liko.

Lietuvių Lavinimosi Ratelio 
Choras neveltui laiką eikvoja 
del praktikų. Lenino mirties 
paminėjime, 20 d. sausio, Fi
nų Svetainėje, 37 Chapel 
Court, LLR. Choras dainuos 
keletą puikių dainų, kurių dar 
ąedainavo .kituose parengi
muose. Taipgi bus keletas 
vaizdelių suvaidinta; bus tin
kamų deklamacijų. Taip pat 
geras kalbėtojas. Grieš Finų

Chicagos į .Benas laidotuvių ir revoliuci- 
Detroite, nius maršus.

Lietuviai darbininkai skait-

atsiranda 
vieni turi 
treti šiek! 
Bet esant 

visuo-

bę bent abejoja.
ir pla-

skaityti
Chorą

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Sausio 27 d. LLR Choras 
pa- 

] rengime, kurie mylit, atsilan-

Draugė K. Menkeliuniutė, 
važiuodama iš 
Brooklyną, sustos 
kad dar kartą palinksminti 
mūsų darbininkišką visuome- lingai atsilankykim paminėti
nę savo gražiomis, skambiomis savo. klasės vado ir mokyto- 
darbininkiškomis dainomis ir jaus mirtį ir jo paliktus dar- 
gražiu savo stipriu, skamban- bus, kuriuos darbininkų klasė 
čiu balsu. Todėl Aido Choras turi įkūnyti. Visi pasižymėkit 

• išsijuosęs ruošia linksmą dai- 20 d. sausio, 7:30 vakare, Fi
nų ir muzikos vakarą, kuria- nų svetainėje.

% Ope linksmins savo žavėjančio-
mis dainomis K. Menkeliuniu- J dainuos finų darbininkų 

' tė ir vietinės meno spėkos. w/k,
Tas gražus šokių vakaras, kykit ir į šį parengimą. Finai 

su dar gražesne programa,: dailėj yra augštai pakilę ir 
Įvyks 27 d. sausio, sekmadie- duoda geras programas, ypa- 
nį, Draugijų svetainėje, 4097 ■ tingai lošime veikalų. Atsibus 
Porter St. Prie to bus skanių vakare.
užkandžių, Įvairių gėrimų ir į 
gera muzika šokiams. Todėl 'Lynn, Mass, ir ten sulos tą 
nepamirškite, visi kas tik ga-|puiku “Minstrel Show.” Su 
lite atsilankykite į šį smagų draugais lynniečiais jau susi- 
vakarą. Įžanga labai maža, tarė. Lynno Lietuvos Sūnų ir 
tik 20 c. Užkviečia visus šir- Dukterų Draugija rengia ben- 
dingai to vakaro rengimo ko- drai su 
misija ir d. K. Menkeliuniutė.' Lynn, Mass., 
Tai ligi pasimatymo. į “Minstrel Show

• Aido Choro Nauja Valdyba j no, George Washington die- 
Inoj. Todėl Lynno ir apielin
kės lietuviai turėtų jau dabar 
rengtis pamatyti tą įvairų ir 
žavėjantį “Minstrel Show”. 
Bus daug ir smagaus juoko.

Taipgi ir su So. Bostono 
Laisvės Choru jau padarėm 
susitarimą, bet dar dienos ne
turi nusiskyrę. LLR. Choras 
del So. Bostono duos “Minst
rel Show”, o So. Bostono Lais
vės Choras del Norwoodo su- 
loš operetę “Nastutę”. Tai 
bus gražus apsimairiymas.

Todėl Norwoodo jaunimas 
ir suaugusieji, kas mylit veik
lą dailėje, tai kaip tik vieta 
LLR Chore. Nes čia nėra ka
da snausti, bet visada juda, 
kruta. Ir dar čia nevisą pro
gramą paskelbiau, ką Choras 
yra užsibrėžęs nuveikti. Kitą 
dalį choro veikimo programos 
paskelbsiu vėliaus.

Žvalgas.

LLR. Choras važiuos į West Haverhill, Mass
Laisvės Choras

1935 Metams

Norwood© 
bus 
” 22

Choru, 
lošiamas 
d. vasa-

I 

į. 
I r. •;

Į pirmininkus vienbalsiai iš
rinktas sugabus ir smarkus 
jaunuolis Servit J. Gugas, vice 
pirm.—E. Milleris, užrašų 
rašt.—Ruth As^rauskiutė, fi
nansų rašt.—J. Adomaitis, ka- 
sjere — A. Bablauskaitė. Į 
pramogų (biznio) komisiją 
Įeina, sekami: O. Stoniutė, B. 
Geraltauskiutė, L Ligmaliu-

J. J. Butkus, O. Demskie- 
nė. Gaidų komisijon: Li
lian Gūgienė, W. Gugas (cho
ro mokytojas), J. J. 
Svetainės komitetas: 
vičius, A. Gotautas.
pondentai Į angliškus skyrius: 
Aida Laminskiutė, F. Price,

Butkus.
Krapta-

Kores-

Svarbus Laisvės Choro susi
rink. įvyko 13 d. sausio del at
gaivinimo ir sustiprinimo vei
kimo senesnių ir jaunuolių. Ot, 
čia d-gas pridavė sąrašą vardų 
apie 30 asmenų, kurie prisi
žadėjo dalyvauti ir veikti pro- 
gresyvės dailės srityje, idant 
sujautrint darbininkų nupuo
lusius jausmus, suvargintus 
nuo nuolatinės bedarbės. Po 
liuoso pasikalbėjimo prieita 
prie svarbių tarimų* Čia juos 
pažymiu:

Išrinkta komisija chorve
džio gavimui. Išrinkta atsto
vai dalyvauti lietuvių vaikų 
mokykloj. Išrinkta komisija' 
del surengimo teatro-koncėr- 
to-šokių (rekomenduota “Sui
ro Tėvelio Nervai”) del pra
džios. Surengti šokius 
sausio.

Nutarta susirinkimą 
20 d. sausio, nedėlioj, 
po pietų:

čia neminėsiu komisijų da
lyvių vardų. Paminėsiu tada, 
kaip įrodys darbu. Turiu prh 
minti, kad Laisvės Choras nie
ko neveikė per ilgą laiką del 
nesvietiškos bedarbės. Iš 8,000

26 d.

laikyti
6 vai.

Edith Butktfs; lietuvių kalboj
~d, Kraptavičius, J. J. But-

B* ■ i ihv • tkus.
Linkėtina šiems draugams- 

dratigėms visapusio pasiseki-

jo apie “Lithuanicos” žuvimą.
Gerb. A. J. Kupstis užklau

sė jų, ar jie žino ką nors apie 
lietuvių darbininkų padėtį ir 
darbininkų judėjimą. Jis jiems 
paaiškino, kad lietuviai darbi
ninkai yra gana stiprūs orga- 
nizatyviai ir turi keletą dide
lių savo laikraščių, kurie net 
dienraščiais išeina Brooklyne 
ir Chicagoje. Apie tai ponai 
politkieriai irgi nusimaną, bet 
jie vadina kovingus darbinin
kus “reds.” Apie pastaruosius 
kalbėjo be jokio entuziazmo.

Pagaliau p. James M. Cur
ley pradėjo savo inauguraci
jos prakalbą. Reikia pripažin
ti, kad p. Curley yra gabus 
oratorius. Turi gerą išraišką 
ir stiprų balsą. Jis klausan
tiems davė visą ‘eilę pažadų, 
kaip paprastai visi politikie
riai daro, ir tvirtino, kad jo 
pažadai busią išpildyti iki 
taško. Plačiai aiškino apie sa
vo planus ir darbus ateityje są
ryšy su namų statyba, parūpi- 
nimu naujų darbų bedarbiams, 
taipgi palietė bankus ir pa
smerkė visokius šmugelninkus 
"bei kriminalistus.

Naujai išrinktajam guber
natoriui priesaiką davė valsti
jos sekretorius p. Cook, ka
dangi senatas dar nebuvo išsi
rinkęs savo pirmininko iki 
inauguracijos dienos ir po i- 
nauguracijai dar keletą dienų 
tęsėsi “filibusteris” senate. 
Ten demokratai su republiko- 
nais vedė aršią tarpusavę ko
vą. Matomai ir p. Curley ner- 
vavo tas incidentas, nes ir jo 
ūpas nebuvo augštai pakilęs. 
Tam galėjo būti dar ir kitos 
priežastys, tai senojo gub. Ely 
paskirstymai geresnių vietų sa
vo frontams, kaip, pav. pasky
rimas p. Leonardo policijos 
viršininku vietoj senojo buvu
sio p. Hultmano, kuris dabar 
buvo paskirtas Finansų Komi
sijos pirmininku. Curley yra 
baisiai nepatenkintas tokiais 
pakeitimais ir žada juos pa
keisti “geresniais piliečiais”

Tas tik ir parodo, kad p. 
Curley net prie geriausių norų

WORCESTER, MASS.
ALDLD kuopos rengia vakarienę 

ir koncertą “Laisvės” nauda, 27 d.
i sausio (Jan.), Lietuvių svetainėje, 29
: Endicott St.
j Dainuos A. Mickevčiute ir Ignas
i Kubiliūnas, radio dainininkas. Apart į
i jų bus ir vietinių dailės spėkų. Įžan-. 
ga vakarienei 50 centų.

Kviečia Rengėjai.
(16-17)

HARTFORD, CONN.
LDS jaunuolhi kuopa rengia didelį 

ii* puikų balių, kuris įvyks subatoj, 
19 d. sausio, 8 vai. vakare. Jaunuo
liai visuomet turi linksmus paren-

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygq

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro- Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

,f -K &

4; Daugelio prašymą gauti
4 tikro bičių medaus jau J 
T išpildėme. TurJRne 40X 
T galionų tikro, šviežio, lie- 4 
X PU žiedų medaus. y 
A ' į

T Už Kvortą 75 centai 
f Už Galioną $2.75 J

Naudokite medų vietoje^ 
cukraus. Nelaukite pir-^ 
kimui medaus pakol turė-^ 
site šaltį. Naudokite me-į 

dų, kad neturėtumėt 
šalčio! 4

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:
< H I T C U r M „I

4 427 LORIMER STREET 4
BROOKLYN, N. Y. 4

Torgsin Orderis 
padės jūsų giminėm So
vietų Sąjungoje nusipirkti 
storesnių drabužių, avali
nes, apatinių, maisto ga
minių, prie gaspadinystės 
daiktų, tabakų ir neap- 
skaitomai daug kitokių 
daiktų vietos ir importuo
tų. Tos dovanos bus du- 
beltai įvertinamos laike 
ilgos žiemos ten.

(RUH1A)
Kainos gana prieinamos 

palyginant su kainom 
Amerikoje.

Del Torgsino Orderių kreipki
tės j banką savo apielinkeje 

arba į autorizuotą agentą.

ORCSIH
CZNICAL OEOfit&eNTATIVE

at AMTORG, 261 Fifth Aye.. N.Y.

Ką Aukosite “Laisvės” Bazanii?
«    . . ■ I .   ' ■ >■■■' . ! ..I   — ■ ■ ■ ■ I I |

Šiemet Galime Gauti {vairiu Sovietų Produktų, Bet Juos
Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

 

BAZARAS BUS 

"Laisves” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
VISAIS VAKARAIS 

BUS ŠOKIAI 
Įžanga 10 centų ypatai.

GERIflUSIG DUONfiz
ZO^SCHOLES BAKING l/Ž

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

mi sutaupysite, pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir »' 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Religijos Padėtis So- 
vietų Sąjungoje

Pagal Visasvietinės Ateistų Unijos

nė, jos gamyba ir darbinin
kų gyvenimo lygmala.

Stebėtojas.

(Tąsa)
Rugsėjo men., 1926 m., Korosteni (Uk

rainoje) įvyko teismo procesas prieš len
kų tautos kunigus, dirbusius naudai 
Lenkijos generalio štabo. Jie siuntinėjo 
per rubežių kontrabandninkus su milita- 
ifiškomis žiniomis į Lenkiją. Nubausta
sis kunigas Lilinskis užsiimdinėjo šnipi
nėjimu Sovietų teritorijoje nuo 1920 m. 
Kitas kunigas Loveiko perėjo Sovietų- 
Lenkų rubežių siųstas lenkų generalio 
štabo agentu. Lilinskis teisme prisipaži
no, kad jis buvo žymiausis agentas, kuris 
šmugelio keliu pervesdavo kunigus iš 
J .enki jos į Sovietų Sąjungą, ne religinių

Raportus Sutaisė PETRAS— : 
apeigų atlikimui, o politiniam veikimui 
tarpe lenkų tautos gyventojų, įskiepi j i- 
mui juose neapykantos prieš Sovietus. 
Po vienų metų, Charkovo distrikto teis
me įvyko procesas prieš lenkišką šnipę 
Višnevską. Višnevska buvo tikra kata
likė. 1921 metuos ji pastojo tarnauti 
Lenkijos generaliam štabui pagal kunigo 
Kuzminsko rekomendaciją iš Rovno. Ji 
keletą kartų perėjo Sovietų-Lenkų ru
bežių su tikslu atlikti šnipinėjimo dar
bą Lenkijos kariško štabo naudai. Jai 
veikti pagelbėdavo kunigai, gyvenanti 
Lenkijoj, taip pat ir Sovietuose. Kartą, 

(Daugiau bus) .

Nanticoke, Pa.
APLA 16 kuopos susirinki

me, kuris įvyko 13 d. sausio, 
kilo neužsiganėdinimas pas 
narius. Priežastis yra tame: 
“Laisvėj” buvo pagarsinta, 
kad DLK Gedemino Draugy
stė aukavo Darbininkų Kon
gresui $2. Tad APLA 16 kuo
pa, nors yra labai mažiukė, 
bet ji nusprendė “subytinti” 
didesnę draugystę aukomis, 
paaukavo $2 Lietuvos politi
niams kaliniams ir nupirko už 
$1.20 štampų parėmimui Dar
bininkų Kongreso.

Buvo išrinktas delegatas į' 
konferencija Wilkes Barre,1 
Pa., kurią šaukė APLA kuo-

$os del sutvėrimo apskrities. 
Tai, kaip matote, APLA 16 
kuopa ne toliausia atsilieka 
nuo darbininkų judėjimo.

J. Šileika.

Havana1. •— Kubos dikta
torius prezidentas Mendieta 
kiek pirmiau pasižadėjo at- 
sistatydiht; bet dabar sako 
lauksiąs ateinančių prezi
dento rinkimų pasekmių.

-Vyro Širdžiai
rašo Sidney Snow

DIDELIS valgių žinovas gar
susis Baronas Fougner, sa

ko, kad planuojant valgį reikia 
pirma pasirinkt gėrimą ir apie 
jj paskui planuoti maistą.

Na, tai gerai. Atrodo, svei
ka mintis.

Čia mes suplanuojame svei
ką, bet paprastą užkandį arba 
vakarienę su puikiu, pilnu sko
nio alum, kaipo gėrimu. Ren
giantis gaminti valgį prie 
alaus, visuomet patartina pa
rinkti žymiaus pobūdžio ir tik
ro skonio alų.

Jeigu jums patinka tamsus 
alus, štai vienas valgis, kuris 
su tuom labai gerai sutampa.

JAUTIENOS RULIADA 
(6 žmonėms)

2-2J sv. jautie
nos, Ą colio 
storio grie
žiniais.

1 s m u 1 kiai 
suk apotas 
cibulis 
Druska i r

pipirai.
1J šauk što 

miltų.
I sv. rieba

lų
U puoduko 

buljono ar 
vandens.

Gaminimas: Geriausia tam 
mėsa yra iŠ “round.” Mėsos 
griežiniai reikia apdaužyt ir su
pjaustyt į keturkampius gaba
liukus; tuomet apibarstyt drus
ka ir pipirais, uždėt cibulių, su
vyniot ir aprišt arba susmeigt 
dantiniais krapštukais.

Kaitinkite taukus ir rudas 
juose ruliadas, apibarstykite 
miltais, pridedant druskos ir 
buljono arba vandens. Paskui 
kaitinkite išpalengvo per 1 va
landą uždarame inde. Jeigu ru- 
liados yra mažiukės, tai ma
žiau laiko tereikia; o jeigu di- 

. dėlės, tai reikia 2 iki pustre
čios valandos. Ruliados yru 
duodamos valgyti su padažalu, 
žinoma, nuėmus nuo jų apriši

mus bei išėmus dantinius krap
štukus.
Dabar gi, idant pilniausiai pa
sidžiaugti alum, mes čia nuro
dysime.

KEPTĄ PUPŲ KRALIKĄ
3 š a u k š tai 1 p u s k v o r te

sviesto keptų pupų
4 š a u k š tai arba vidutinė

miltų dėžutė keptų
2 p u o d ūkai pupų

pieno 1 puodukas su- 
J š a ukštuko tarkuoto am-

druskos erikoniško sū-
Biskis pipirų rio.
Ištirpinkite sviestu skaura- 

doj įmaišykite miltų. Pridėkite 
pieno, druskos ir pipirų. Mai
šykite, kol sutirštės. Sudėkite 
pupas. (Jeigu vartojate gata
vas pupas iš blekinės, jos gali 
būti su mėsa arba su tomeičių 
syvais arba Vegeterioniškos 
Rūšes, iškeptos be mėsos). 
Kaitinkite, kol pupos gerai bus 
užkaitintos. Sudėkite tarkuo
tą sūrį ir tegul jis palengva iš
tirpsta. Duokite valgyti ant 
paspragintos duonos riekučių. 
Užteks šešiems žmonėms.

RAUDONIEJI KOPŪSTAI
Receptas 1. S u p j a ustykite 

vieną raudonojo kopūsto galvą 
labai smulkiai. Įdėkite į indą 
su druska, pipirais, vienu stik
lu raudono vyno ir dviem puo
dukais buljono. Uždengkite ir 
šutinkite pečiuj per 2 valandas.

Receptas 2. S u p j a ustykite 
galvą raudonojo kopūsto labai 
smulkiomis drožliukėmis. Įdė
kite į indą su puse stiklo acto, 
trimis mažais obuoliais, smul
kiomis drožliukėmis supjausty
tais; įdėkite du puoduku buljo
no ir mažą gabaliuką lašinių. 
Uždengkite ir kaitinkite pečuje 
per dvi valandas.

Italija po Fašizmo 
Letena

Italijos ekonomine būklė 
tebesmunka žemyn, nepai
sant to fakto, kad Musso
lini nuolat didžiuojasi pro
gresu.

Dienraščio “New York 
Post” bendradarbis Mr. J. 
Steel, to laikraščio numeryj 
už sausio 15 dieną, 1935, pa
duoda ištisą eilę įdomių 
s k a i t linių, vaizduojančių 
Italijos padėtį.

Italijos žmonių įplaukos 
1928 metais, pasak Mr. 
Steel, buvo 94,000,000,000 li
rų, o 1934 metais—tiktai 
35,000,000,000 lirų.

Italijos užrubežinė preky
ba 1934 metais tesiekė tik
tai trečdalį tos sumos, ku
rią minėta šalis turėjo 1932.

Daiktų per Italijos uostus 
1934 metais iškrauta kur 
kas mažiau, negu 1910 me
tais, nors tuomet Italijoj 
gyventojų buvo 7 mil. ma
žiau, negu pereitais metais.

Šalies biudžeto deficitas 
1930-1932 metais buvo 500,- 
000,000 lirų, o 1934 metais— 
jau 5,000,000,000 lirų.

Italija šiuo tarpu turi du 
milionu bedarbių (pasak 
valdžios apskaičiavimų), o 
dirbančiųjų darbininkų al
gos 45 nuoš. mažesnės, ne
gu jos buvo penkeri metai 
atgal.

1929 metais Italijos darbi
ninkų algos sudarė 6 bilio- 
nus lirų, o pereitais metais- 
tiktai tris bilionus lirų.

Šitos skaitlinės aiškiai 
vaizduoja, kur link fašiz
mas veda Italiją.

Panašią padėtį fašizmas 
ruošia Vokietijoj ir kitose 
šalyse.
. Kitaip yra Sovietų Sąjun
goj. Darbininkų valdomoj 
šalyj per tą laiką neišpasa
kytai augštai pakilo pramo-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 388 Ridgewood Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
SAMUEL THOMSON & GEORGE BOEHM 

(HOMELIKE TAVERN)
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1116 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOLOMON' SCHLIFKA
195 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL-8309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 722 4th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.
FRANK M. RUG & ANDREW ROGIEL- 

WICZ
722 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2111 East 28th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

LEON W. BLISS, LEON E. BLISS
& EARL W. BLISS 

(BLISS LOG CABIN)
2111 East 28th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 96 , 
Montgomery St., Borough of Brooklyn, I

■ County of Kings, to be consumed off the . 
| premises. '

ADOLPH OCHSHORN ,
96 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5301 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the prcipises.

ESTHER DAVIS 
LILLIE and DINNERSTEIN

5301 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdaif automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

SSS>B9=939MKm9===S3a»Be£S=ESEI=E9E99BB9aVSBEm

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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.

512

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 8424

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo ‘šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

skite 50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7808 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 910 i 
Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES VINCENT
910 Metropolitan Aye., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 1
LIETUVIS GRABORIUS 1

Senai dirbąs graborystės profesi- į 
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer- 
menimS) vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Vakariene su Programa
RENGIA SIETYNO CHORAS, NEWARK, N. J.

Nedėlioję, January 20 Sausio, 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE180 S™ AVR
PRADŽIA 5-tą VALANDĄ VAKARE. ĮŽANGA 75c. YPATAI.
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Apart Sietyno Choro bus gerų solų ir duetų, kas patiks visiem.
* • GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS
Skaniai pavakarieniausite, smagiai pasišoksite ir linksmai praleisite laiką būryje savo draugų ir pa

žįstamų. Tad skaitlingai atsilankykite.

pa-

s

s s s E

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y H

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

o iiaiiismamo
o

o

Savininkas

AVENUE
K. DEGUTIS,

100 UNION
Brooklyn, N. Y.

O

o

o

o

O

O

o

Įst. 1892

j Daimontai
’ HARMAN V.t

> f Brangakmenai 
perkame seną auksą

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
Vedybinių

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

409 Lorimer St

License L-1370

HYMAN BERGER, <
SAVININKAS

Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės

Tel. Stagg 2-299G

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

H

Laikrodėliai

Mes

ISsiiieiiismeiiiemeiiieiiisiiiememeiiisiiieiiiomemEiiieiiigHieihemoiiipiiieiiiemeHi

'v

Laike 
puikią

i

5

S

gruodžio menesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 mėty patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios' 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnąv 
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis LAISVI

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Nedėlioję bus Labai Geras 

Vakarėlis su Dovanomis
Linksmas vakarėlis įvyks 

rytoj, (20 sausio) nedėldienio 
vakare. Jau komisija viskuo 
pilnai >apsirūpinusi, kas reika
linga šiam vakarėliui. Bus už
kandžiai ir gėrimas vietoje. 
Šokiams grieš orkestrą net iš 
Elizabetho, vadovaujant jau
najam • “Laisvės” angliško 
skyriaus redaktoriui, Ch. 
Kwarren’ui. Orkestrą komisi
ja stengės gauti kuo geriausią, 
kadangi šį vakarą bus šokė
jams, šokantiems geriausiai 
polkas, duodama gražios do
vanos. Todėl Ch. Kwarren 
nusipirko didelį ir brangų ar
moniką (atrodo kaip vargo
nai) ir davė garbės žodį, kad 
šiam vakarui orkestrą bus 
“number one.”

Kitos darbininkiškos orga-1 
nizacijos jokių parengimų ne
rengia šj vakarą, tad visų ke
lias bus nedėlioj j “Laisvę” ir 
kaip 7:30 jau galėsime links
mintis ALDLD 1 kp. su Aido 
Choru rengiamame vakarėly
je. Visi Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos nariai ir Aido Choro na
riai, mūs visų pareiga podraug 
būti šiame vakarėlyje.

Užkviečia Rengimo Kom.

* Aplankykit Viešnią Ligonę
Draugė Amelia Stakonis, iš 

West Haven, Conn., “Laisvės” 
skaitytoja ir ALDLD 32-ros 
kuopos narė, pereitą antradie
nį turėjo sėkmingą operaciją 
Fifth Ave. ligonbutyj, New 
Yorke, kur jai išimta “tumor”. 
Ligonė sveiksta. Kadangi 
draugė tikėjosi sunkios opera
cijos, tad tiksliai atvyko šion 
ligoninėn, kur jos sesers duk
relė, Marcella Karai 
yra slauge. Aplankykite ser
gančią draugę. Lankymo va
landos yra antradieniais, ket
virtadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 po pietų; pirma
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
Vakare. Ligonbutis randasi 
5th Avė., tarp 105th ir 106th 
St., kambarys 367. Privažiuo
jama Lexington Ave., IRT 
nija iki 103rd St. stoties.

li-

Sūny Teisia — Tėvas 
Nusižudė

• T. J. Cullen, buvęs polici
ninkas, yra teisiamas už už
puolimą ant 13-kos metų mer
gaitės. Tuom kartu jo tėvas 
Bernard Cullen, 54 metų am
žiaus, gyvenęs 1966 Universi
ty Ave., Bronx, labai nerima
vo, nervavosi. Vakar parėjo 
Bernardo moteris namo ir vy
rą atrado virtuvėje negyvą 
ant grindų. Pasirodo, kad se
nis negalėjo tą pergyventi ir 
gazu nusinuodijo.

Svarbus Aido Choro Dramos ^r_pr_ogaJ.vi’i.ems a,e!t ' la|-
Grupės Susirinkimas

Šiuomi pranešama, kad ry
toj, sekmadieni. 20 d. sausio, 
“Laisvės” svetainėje, lygiai 12

ką meno darbe.
Grupės Pirmininkas, f 

P. Baranauskas.

A • 1 1 T"“V svarbas Smarkiai Rengiasi Prie Lėni-
Aido Choro Dramos Grunes _. . ... _. . ..
susirinkimas. Turime ant die
no įvaikio sekamus klausimas:

1. Raportas iš Darbininkų 
Teatro konferencijos.

2. Bendras pranešimas apie 
profesionalį ir darbininkų te
atro veikimą.

3. Kas reikia daryti ir veik
ti, kad pagerinus meno ir dra
mos veikimą tarpe lietuvių 
darbininkų ?

4. Ką jaunimas gali nuveik
ti teatro ir darbininkų kultū
ros srityje?

5. Diskusijos: kas yra pro
letarinis menas?

Taipgi turime naujų veika
lų ant rankų, kuriuos reikės 
gerai apsvarsčius paimti į dar
bą; reikės surinkti tinkami 
vaidylos ir mokintis pavasari
niam sezonui nors bent vieną 
tinkamą veikalą.

Vienas draugas iš Darbinin
kų Teatro Lygos yra pasiža
dėjęs dalyvauti mūsų susirin
kime; jis suteiks mums daug 
gerų patarimų apie abelną 
meno eigą.

Tikimasi, kad* yra daugelis 
suaugusių, o ypatingai jauni
mo, kuris susidomėjęs menu, 
veikalų lošimu ir abelnai me
niniais dalykais, tai ve, čia da-

matantis vadas.
6. Prūseika ir Butkus šau

kia, kad Vokietijos Komunistu 
Partijos vadai ,yra “liurbiai,” 
kad jie kalti už fašizmo įsiga
lėjimą. Drg. Mizara įrodė, kad 
Vokietijoje' dar'nebuvo tinka
mos sąlygos revoliucijai, kad 
komunistai dar turėjo mažu-no Paminėjimo Prakalbų

Komunistų Partijos Antrasis mą darbininkuose, kad socia- 
Distriktas rengia dideles masi- Į ^stai turėjo didžiumą ir jie vi
nes prakalbas paminėjimui ,sada atmetė komunistų siūlo- 
Lenino mirties. Jos įvyks pir- bendrą frontą, ndt ir tada, 
madienį, 21 d. sausio, Madison kada fašistai išvaikė Prūsijoje 
Square Gardene. Susirinkimui, socialistų valdžią ir komunis- 
pirmininkaus II Distrikto or-,^ siūlėsi bendrai kovai. Knd 
ganizatorius drg. C. Krum- Vokietijos Komunistų Partijos 
bein. Pirmiausiai benas su- 
grieš pritariant chorų dainavi
mui ‘.‘Internacionalą.” Paskui 
benas grieš Sovietų laidotuvių 
maršą; seks skaitymas Lenino 
pirmos prakalbos, kurią jis pa
sakė pd revoliucijos 
James Ford kalbės 
“Leninas ir Negrai;” 
kų teatro grupė 
vaizdelį “Lenino Gyvenimas;” 

|bus sudainuota Lenino mylima 
daina; skaitys Lenino dėsnius 
apie partiją; bus priėmimas 
naujų narių ir jų prisiega; 
seks drg. Earl Browderio kal
ba ir “Internacionalu” užsi
baigs susirinkimas.

Iš to viso matote, kad šios 
įprakalbos ir parengimas bus riuos dalyvauja visų Komunis 
- labai įvairus. Visi ateikite. Į- aptaria kas
žanga tiktai 25 centai ypatai. \ -
Tikietus galite gauti ir iškalno tiok ar greitai ar vėliau 
pas organizacijų narius.

vadai ir nariai energingai ko
vojo prieš fašizmą, kad šim
tai draugų padėjo galvas toje 
kovoje ir tūkstančiai yra ka
lėjimuose.

jau keturi metai kaip Prūsei
ka ir Butkus streikuoja prieš 
visas darbininkų kovas, neda
lyvauja jose ir šaukia, kad vi
si bus skebai, kurie iš jo pa
sekėjų eis ir dirbs revoliucinį 
darbą, žinoma, tai bjauri Prū- 
seikos-Butkaus demagogija.

Toliaus drg. Mizara skaitė 
LDD atsakymą vienybės rei
kalu. Savo laiku Prūseika ir 
Butkus šaukė, kad už viską 
kaltas d. Bimba, Centro Biu
ras, o dabar jau kaltina Ko
munistų Internacionalą.

Baigė prakalbą kviečiant 
visus draugus energingai dirb
ti Komunistų Partijos vado
vybėje, kvietė sklokos darbi
ninkus remti K. P. kampani-Į 
jas, nepaisant ar to nori ar ne 
Prūseika su Butkum.

Po prakalbų buvo keli klau
simai iš “sklokos” žmonių, į 
juos tinkamai atsakė d. Mi-į 
žara.

j Prakalbos buvo labai geros. 
Publikos buvo net stačių. Tas

7. Prūseika ir Butkus sako, Pąr°d°, kad žmonės domisi to- 
kad Komunistų Internacionalą į kiais dalykais. Parduota ne

mažai literatūros. Lėšų paden-1 
gimui ir kas liks Agitacijos 
Fondui surinkta $16.26 aukų. | 
Stambesnes aukas suteikė se
kami draugai: K. Degutis $1; 
Ig. Daniels ir V. Bovinas po 
50 c.; K. 
Berniunas, 
brazevičia, 
Fulton, M.
šiene, J. Laukaitis, K. Sukaus- 
kas, A. Gugis, P. Poškaitis, K.

įvykimo;
temoje: 

darbinin- 
suvaidins

Puikiai Pavyko Kom. Frak. Prakalbos
Ketvirtadienį, Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Avė., įvyko Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
prakalbos. Pirmininkavo drg. 
P. Buknys. Pirmas kalbėjo d. 
D. M Šolomskas, apie bilius, 
koki yra kongrese bedarbės 
reikalu, aiškino HR 2827 dar
bininkų biliaus reikšmę bedar
bės ir social ės apdraudos rei
kalu, apie atsibuvusį Washing
tone visos šalies darbininkų 
bendro fronto tuom reikalu 
kongresą ir tolimesnius mūsų 
uždavinius. Jis kalbėjo trum
pai, nes kova už H. R. 2827 
bilių dar tik prasideda. Ji bus 
plečiama ir traukiamos visos 
organizacijos į ją.

Antras kalbėjo d. R. Miza- 
ra, jis atsakė į Prūseikos-But- 
kaus pamatinius primetimus 
Komunistu Partijai ir abelnai 
revoliuciniams darbininkams, 
žinoma, tik į svarbesnius, nes 
negi atsakysi i visas renegatų 
Prūseikos 'ir Butkaus pliovy- 
nes.

Dalyvaukite Dark Mokykloj 
/•’•Jį-’' ’ ’Nedėlioję, 20 d. sausio, 9 
vat ryto, “Laisvėje,” įvyksta 
darbininkų mokyklėlė. Moky- 
kielę suorganizavo Komunis
tų Frakei j a ir Kriaučių 54 lo- 
kąlq Lyga. Mokytojum yra d. 
V. J^uras, “Laisvės” redakto
rius, ,Visi ir visos ateikite, nes 
•ji bus labai svarbi. Apie šią 
mokyklėlę jau buvo pirmiau 
plačiau rašyta.

Buvusio karo veteranai lai
ko susirinkimus ir rengiasi 
marša vimui j Washingtoną, 
kad išreikalavus buvusiems 
kareiviams atmokėti bonus.

60 darbininkų, dirbusių Le
wises and Sons Co., 425 E. 
38rd S|., New Yorke, paskel
bė išnaudotojams streiką, nes 
nepakenčiamos darbo sąlygos 
ir mažos algos.

valdo “uzurpatoriai,” kad jie 
nešaukia kongreso. Drg. Mi
zara įrodė, kad Komunistų In
ternacionalo kongresai pri
klauso ne nuo Veikiančio Ko
miteto, kad nei viena Komin- 
terno sekcija nereikalauja 
kongreso, kad nesušaukimui 
kongreso yra tam tikrų rimtų 
priežasčių, kad kas metai į- 
vyksta mažesni kongresai, ku
rie vadinami plenumais, ku-

Mockus 35 c., P. 
A. Jasulaitis, Am- 
Ch. Vigunas, P. 
Valilionis, O. Dep-

1 šeštadien., Sausio 19, 1935

/T"...... ............................ .. ......... . .................................. ■ • "■ ‘ ■ 1 '■■^'■'■^=3
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET e

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-922ST

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE <

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak. ,•

Išskitiant Ketvirtadienius
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: 
9—12' ryte ’
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.
I

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

- JkCVkJ, A. . A VV* VAU, A. .

jLevanas, Nekvidovičia, Šimpa-
tikas po 25 c.; A. Bimba 20 c. I
Viso surinkta $16.26.

Visiems aukotojams 
me širdingą ačiū.

tik reikia. Pagaliaus, juk vis 
i bus 

! Komunistų Internacionalo 
1 kongresas, tat ten Prūseika, 
; Butkus negalės dalyvauti, nes 
i jie nieko bendro neturi su Ko
munistų Internacionalu.

8. Prūseika ir Butkus kalti
na, kad komunistai skaldo 

' darbo unijas. Drg. Mizara į- 
rodė, kad> piTfniaus Amerikos 
Dar b. Federacija neorganiza
vo tam '-tikrif šakų darbinin

kus. Komunistų Pąrtija naujas
q i unijas pradėjo organizuoti 

j t y/"?/0'° uTT-i ’ dar 1928 metais, kada K. P. 
drg. J P. Millerį, Jil- vadu buvo Lovestonas, Prūsei. 
gaspa ouų, a a jis en ^os jr Butkaus dvasinis vadas, 
nuvy ęs pia a ą sa V" ^ad komunistų suorganizuotos 

'unijos eilėje pramonių turėjo 
gero pasisekimo kovose, kad 
komunistai niekados neatsi
sakė veikti viduje Amerikos 
Darbo Federacijos, ir dabar 
tūlas atskiras unijas nori ap-| 
jungti su ADF unijomis, bet ro J1S 
tam yra priešingi reformistai, dovanota, 
ir kiti elementai. 1

9. Drg. Mizara sakė, kad 
Prūseika ir Butkus dabar sa
kosi yra streiko lauke ir jie 
ketina apšaukti streiklaužiais 
tuos sklokininkus, kurie pames 
Prūseiką-Butką ir grįš j Ko
munistų Partijos veikimą. Drg. 
Mizara sakė:

Mes kovojame streikuose, 
prieš algų kapojimą, o Prūsei
ka ir Butkus ten nedalyvauja, 
jie sako—-“streikuojame.”

Komunistai kovoja prieš 
karą ir fašizmą,- Prūseika ir 
Butkus ir ten nedalyvauja, nes 
jie sako — “streikuojame.” 

Komunistai kovoja už be
darbės ir socialės apdraudos 
bilių, laiko su visais pažan
giais darbininkais kongresą 
Washington^,' bet ir ten nėra 
Prūseikos ir Būtkaus, nes jie 
“streikuoja.”

Mes kovojame už Lietuvos 
politinius kalinius, už jų rei
kalus, bet ir čia nėra Prūsei- 
kos ir Butkaus, mat jie “strei
kuoja.” .

Ir taip kiekvienoje kovoje,

čia pasirodo, kad jeigu jiems 
nepasidavė nariai, tai prūsei-, 
kiniai šaukė policiją, kad jos1 
pagelba bosauti ant narių.' 
Tas patsai ir užpuolimuose, ne 
komunistai iprūsejkinius bent 
kur sumušė, bet artimi Prūsei- ■ 
kos pasekėjai 
Louis 
nies” 
buvo 
ti.

3, Prūseika ir Butkus šau
kia, kad" d.’" Angąrietis “no 
good.” Kodėl gi. drg. Angarie- 
tis negeras? Negeras todėl, 
kad jis iškelia pragaištingą 
Prūseikos - Butkaus poziciją, 
Bet kad d. Angarietis kriti
kuoja Mizara, Bimbą arba 
Šolomską, tai tada Prūseika- 
Butkus sako, kad Angarietis 
geras, čia draugas Mizara iš
aiškino, kad d. Angarietis yra 
vienas iš geriausių Lietuvos 
Komunistų Partijos vadų, kad 
jis apie pusę savo amžiaus 
praleidęs kalėjimuose už dar
bininkų reikalus, kad jį iš ka
torgos paliuosavo tik darbinin-

Draugas Mizara papunkčiai kų revoliucija, čia darbininkai 
ėmė šiuos klausimus: 

1. Prūseika ir Butkus 
na komunistus, būk mes 
me jų susirinkimus.

Drg. Mizara nurodė, 
pirmas ardyti ardyti susirin- Bimba 1920 metais rašęs prieš 

Ruthenbergą ir komunistų vie
nybę. Mizara įrodė, kad jeigu 
ir buvo tada rašoma prieš 
Ruthenbergą, tai juk tada bu
vo dvi Komunistų Partijos ir 
jų tarpe ėjo kova. Paskui jis 
citavo Prūseikos raštą, kuria
me Prūseika gyrė Trockį, o 
peikė Leniną.

5. Prūseika ir Butkus šau
kia, .kad Sovietų Sąjungoje 
Stalinas viską valdo, kad jis 
“no good,” kad jis “žiaurus.” 
Drg. Mizara įrodė, kad, čia 
Prūseika ir Butkus gieda bur
žujų giesmę. Visa buržuazija 
šaukia, kad Sovietų Sąjungoje 
Stalinas yra diktatorius, kad 
jis viską valdo, taip šaukia ir 
Prūseika su Butkum, žinoma, 
Stalinas neglosto darbininkų 
priešus, bet jis nėra jokis dik-' 
tatorius, jis tik Komunistų 
Partijos sekretorius, o kad 
darbininkai jį gerbia, jo kiaušį 
so, tai'todėl, kad jis’yra per-|

gal pirmu kartu gavo gerai 
kalti- susipažinti, kas yra Angarietis 
ardo- ir kodėl jį taip puola Prūseika 

ir Butkus.
4. Prūseika rašo, kad d.kad

kimus kvietė Lovestone. Prū- 
seikos-Butkaus vadas, kada jis 
buvo priešakyje K. P. dar 
-1928 metais, kada jis reikala
vo ardyti visur trockiečių su
sirinkimus. O ir lietuviu tarpe 
pirmieji pradėjo ardyti Prūsei
kos pasekėjai, jau 8 d. ge
gužės, 1931 metais, kada pirm 
“Vilnies” istorinio suvažiavi
mo buvo prakalbos Chicagoj.e, 
tai Prūseika buvo suorganiza
vęs didžiausią trukšmą prieš 
dd. Bimbą ir Buknį. Antra, 
kada vėliau drg. Bimba nu
važiavo į Paterson kalbėti, 
tai ten prūšėikiniai išardė pra
kalbas, jiems į pagelbą net iš 
Brooklyno buvo nuvažiavę ar
dytojai. Taigi komunistams 
primetimas ardymo prakalbų 
atpuola.

2. .Prūseikiniai sako, kad 
prieš “ardytojus” jie šaukė 
poĮiciją į''Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo kuopas. Ir

taria-

Rep.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54 skyriaus metinis su
sirinkimas įvyks, 23 d. sausio, 7:30 
v. 'v. ALP Kliubo svetainėje, 80 
Union Avė. Visi ateikite, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbėt, apie 
ateinantį sezoną. <

Sėkr. Ch. Nečunskas.
(16-17)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Aš, Domicėlė Jesonienė, pajieškau 
savo vyro, Juliaus Jesonio, kuris 

mane su dviem vąikučiąis paliko jau 
vienuoliktas mėnuo. Jisai paeina iš 
Nemunaičio parapijos, Vangelonių 
sodžiaus, Vilniaus gubernijos. Jis yra 
apie 5 pėdų, 5 colių augščio, plau- 

j kai tamsus ir truputį plikas. Kakta 
I augšta ir turi karpą ant šono smak- 

Jis yra barberys. Viskas jam 
, tik tegul jis sugrįžta.

i Kas apie jį žinote malonėkite man 
pranešt šiuo- antrašu, už ką būsiu 
labai dėkinga. Mrs. Delia Jesonis, 
97 W. 6th Str., So. Boston, Mass.

(15-17)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

REIKALINGA moteris ant visados 
prie namų dirbt, nėra daugiau šei

mynos. Galite matyt mane po pen
kių vakare. Kreipkitės šiuo antrašu: 
John Zilinskis, 81 Grand St. (top 
floor), Brooklyn, N. Y.

(11-16)

PARDAVIMAI 
PARDAVIMAI

PARSIDUODA 15-kos kambarių ko
telis, stovi geroj vietoj, ir biznis 

geras. Kaina $7500.00. Pardavimo, 
priežastis tai senatve. Kreipkitės 
sekamu antrašų: W. Dumbosky, Ex
change Hotel, Coal and Jackson Sts., 
Port Carbon, Pa.

(15-17)

PARSIDUODA
PARSIDUODA Gus’ Bar and Grill, 

gera vieta ir galima geras biznis 
padaryti, ir gera alga užsidirbti. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 3289 Fulton 
St., tarpe Richmond ir Chestnut Sts., 
Brooklyn, N. Y.

(11-16)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARCIUKAI

Brooklyn, N. Y.

III || O O Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
|y||tJIJ Į Į 11 IĮ čiuotos Kraujagyslės, Koių Reu- 

W matizmas, Kelių Sustingimas, 
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vbkietys Kojų Ligų Specialistas v 

r,/»*

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
♦ Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
. LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis Jr palaidoja 
tinkamai ir už pnenamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm. krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
to Nesveikumai, 
Nervų Ligos * 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
b 6 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjime 
ateikite pas Dr. Zina.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St N. Y.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.*'

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M,
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

GARSINKITES “LAISVĖJE




