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KRISLAI
Smetonos “Teisėtumas.” 
“Atrankos” ir Atmatos 
Kas Valkatos?
Amerika ir Meksika.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Diepraštis

(Fifst Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 1 
Vienykitės! Jūs Nieko. 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsit© 

Pasaulį!

Fašistinis diktatorius Smeto
na pasakė savotišką kalbą tau
tininkų partijos suvažiavime, 
ypač apie “teisingumo lygybę,” 
apie “teisėtumą.”

Bet kas jam davė teisę už- 
sėst ant sprando Lietuvos dar
bininkams ir vargingiems val- 
tiečiams?—Tik dvarininkų, buo
žių ir kapitalistų grupė.

Savo šnekoje Smetona pabrė
ždamas tvirtino, kad žmonės 
esą nelygūs gabumais, gera va
lia ir kitokiais paibeliais. Todėl, 
sako, šalį valdyti turi parink- 
tinieji, tariant jo žodžiais, “at
ranka,” “elitas.”

Suprantama, kad Smetona 
laiko save tokia “atranka.” Bet 
darbo žmonės kitaip sprendžia, 
ir iš tokių “atrankų” jie pada
rys viso labo tik atųiatas.

New Yorko požeminiuose gel- 
žkeliuose areštavo kelis desėt- 
kus bedarbių benamių. Jie ten 
jieškojo užvėjo nuo kandančių 
šalčių. Bet kapitalistų laikraš
čiai apšaukė juos valkatomis. 
Taip buržuazija elgiasi su ne
laimingais darbininkais po to, 
kai ji pati nustumia juos j pra
garmės dugną. 

« r“
“šalin Amerikos imperialistų 

nagus nuo Meksikos!” turi būt 
dabar vienas iš mūsų obalsių, 
kuomet Jungtinių Valstijų se
natui įteiktas paraku dvokiantis 
sumanymas prieš “bedievišką” 
Meksikos vyriausybę.

Lietuvių buržuaziški laikraš
čiai taipgi sušuks, kad “Sovie- 
tija ginkluojasi karui.” Kartūs 
jiems tie raportai, išduoti So
vietų Sąjungos kongresui, kad

Augščiausio Teismo, kuris

Chas. Ev. Hughes, pirmi
ninkas Jungtinių Valstijų

I Išmetė iš Kongreso 
į Komiteto Kalbėto) 
i už Socialę Apdrausą

u
■/

! WASHINGTON. — Kon-j Tuomet kongresuian;fc R. 
greso lėšų komisijai besvar- L. Doughton, valdiško lėšų 
stant apgavingą Wagnerio- komiteto pirmininkas pa-

atsisakė išnaujo pernagri- 
nėt darbininkų kovotojo 
Tomo Mooney bylą, liep
damas dar kreiptis i fa- 
šistuojantį Calif ornijos 
valstijos vyriausią teismą.

darbininkų šalis ;yra prisirengus u i ij; SoilWK Pakvietė 
atmušti gręsiančius užpuolimus i vaisnJos ^įHiaS FaKylCie 
iš imperialistų pusės. Nesma- Hearstą prieš Kom’dllislUS 
gi tai žinia ir “Naujienų” Gri
gaičiui, kurio mokytojas Kauts- 
kis sako, kad imperialistų ka
ras prieš Sovietus būtų “pažan-1 
gus karas.”

ATLANTA, Ga. — Vals^ 
tijos seimo atstovų rūmas 
vienbalsiai nutarė ;paši-

Lewiso sumanymą neva del 
bedarbių ir nusenusių dar
bininkų apdraudos, buvo 
gavęs balsą ir’drg. Herbert 
Benjamin, sekretorius Na- 
cionalio Komiteto Kovai už 
Tikrą Socialę Apdraudą pa
gal bilių H. R. 2827. Jis sa
kė, ■ 
sumanymas yra “dalis Roo-

šaukė policiją, kuri drg. 
Benjaminą ir ištrenkė 
kan.

Po to drg. Bėnjamin pa
reiškė laikraščių reporte
riams: “Lėšų komitetas įro
do, jog apgavikišką Wagne- 
rio-Lewiso 1 bilių negalima 
užkarti minioms be žiaurios

lau-

kad Wagnerio-Lewiso policijos prievartos.” 
z z -» i • -r v j t*a _ • . •

sevelto programos, su ku- čiaus, kongresinis lėšų ko- 
rios pagelba valdžia noriSmitetas davė plepėti Abra- 

l apsaugot turtą ir pelnus j hamui EpSteinui, kiek jis 
menkai saujelei (kapitalis- norėjo, kaipo atstovas bur
tų) prieš darbo minių rei- žuaziškos Amerikinės Są- 
kalavimus.” Drg. Benjamin jungos delei Socialės .Ap- 
reikalavo tikros apdraudos draudos. Epstein, mat, vi- 
bedarbiams, ligotiems ir nu- ’ same kame užgyrė Roose- 
senusiems d a r.b i n inkams velto-Wagnerio planą ir 
pagal bilių H. R. 2827. De- tvirtino, kad nusenųsiems 
šimt minučių jam pakalbę-^darbininkams “pilnai ūžten- 
j’us, tačiaus, pasidarė roose-'ka $15 pašalpos per mėne- 
veltininkams p e r k a r š t a. sį.” .1 <

Išmetus Benjaminą, ’ ta-

&

•AN

Viena iš National Bis
cuit Kompanijos streikie- 
rių, New Ybrke; pikietuo- 
ja Atlantic and Pacific

* valgių krautuvę, idant ; 
žmonės nepirktų N. B. 
Kompanijos p y r a gaičių, 
kol ji patenkins streikie- 
rių reikalavimus: pripa- 

.. žinti, uniją, pridėti algos 
i ir apskritai pagerinti sa
il lygas.

LIETUVOS ŽINIOS
Klaipėdos, Hitlerininkų Bylos kad

ii Eiga *....

; Kaunas. — Užbaigta ap- 
jimas teisme kaltina-kviest geltonųjų laikraščių k]atišinėji...._______

.. . v , .v, ..v. Jeldėją Heaistą, kad jis pa- mųjn hitlerininkų iš Neuman-
Kap.tahst.nes salys geidžia sakytų prakalbą’apie komu- no'”up5s. Jie ūndg išeiginti 

s.rtitus mihonų dolenų d'dao nįzmą Hearst yra fašistiš- nedare jokiu 
kams karo laivams, pritaiky- , / „+„4-^4 „ t ę J ,.. , .. v a • : kas kurstytojas, kuiis pei Lietuvos vahtiems daryti užpuolimus. Sovie- , ./ ’ .. .
kams karo laivams nritaikv- nlZmą’ Heai’?t t?S1StlS“ 'nedarę jokių žingsnių prieš 
tiems daryti užpuolimus. Sovie-(kas kurs.tyt°La.s> kun? Per Lietuvos valdžią; bot susipai- 
tų vyriausybė statosi tik nedi- s.av? JaikraSClUS- agituoja niodami atskirais atvejais jie 
dūlins tnrnpdinius nakraščio tiesiogine prievarta įsnai-ivėlpripažino.kadbuvosuor- 
laivus ir submarinus pritaiky- kint komunistų judėjimą 1 ganizuoti Vokietijos h—submarines, pritaiky- kint komunistų judėjimą1 ganizuoti Vokietijos hitleri- 
tus vien apsigynimui. Ir Sovie-! Jungtinėse Valstijose. įninku pavyzdžiu smogiKai, 
tų išlaidos apsigynimo reika- ;
Jams paima tik dešimtą dalį vi
sų valstybės įplaukų. Tuo tarpu 
Japonija ir Lenkija išeikvoja 
beveik pusę valstybinių savo 
įplaukų karo tikslams. Bet ir

Sužeista Is. Lekavičiūtė Aulo. Nelaimėj
FI N L EYVILLE, Pa. — Del šio incidento dauguma

lietuviški Sovietų priešaį tą čionai, vežant studentus į negalės lankyti mokyklą.
’ • * ---- D. P. Lekavičius.skirtumą pražiūri pro savo 

pirštelius. augštąją mokyklą, Monon
gahela City, automobilius

Dar du Liudija už B. R. įsidūrė su strytkariu neto- Amerika Nutrauksianti j
J h mokyklos. Važiavo Sep-i ' I

Ryšius su Meksika del
Tikybą Persekiojimą
WASHINGTON. —. Sena 
- ‘ : i.-i 1

Hauptmanną
FLEMINGTON, N.. J. — 

Bruno R. Hauptmanno ad
vokatas Reilly pastatė ,liu- .P?® 
dyt Chr. Fredrickseną, .vai-; 
gyklos savininką iš .Bronxo, 
kuris ^virtino, jog 1932 m. v 
kovoti’ d. naktį, ’kuomęt. bu- zei 
vo pavogta Lindberghų vai- • ls ls™se ,
kas, Ui Hauptm'antias ,bu- vo aptaisyti.nam.0,,0 drąive- 
vęs pas "jų valgykloj ir neiš- ^3 mdrgnrosAr; J-pa
važiavęs iš Bronxo. Kitas J>as, tai paguldyti ligonbu- 
liudininkas yra ex-kalinys, į 
kuris sako, kad tą pačią Priežastis sušikūlimo su 
naktį jis netoli Lindberghų strytkariu nežinoma. Drai- 
buveinės matęs du vyru va-'verys sako, kad saulės spin- 
žiuojant automobiliu ir ve-į dūliai apjakino1 akis. Brai
žantis kopėčias (naudot vai-.verio nosis numušta ir jis 
ko išvogimui), bet nei vie-(guli ligonbutyje po; areštu, 
nas nei kitas vyras nebuvę į Bus baudžiamas ^už pergrei- 
panašūs į Hauptmanną. v’ 1 J

ST. PAŪL, M’inn. — Val
stijos seimas nutarė! tyrinė
ti nužiūrimą graftą ryšyje 
su $5,000.000, kurie buvo 
paskirti bedarbiams šelpti. 
Būsiąs tyrinėjamas ir gu
bernatorius Olson, “farme- 
ris-darbietis.”

tyni: 4 merginos ir 3 vai-; 
kinai. ’ Iš jų Isabelei Leka
vičiūtei, LDS 105-tos kuo- 

'7^3 'narei,7, nulaužė- koją. 
: Vienam vaikinui, J;-'Town- 
sen1 ;įlaužė kaktos’-Akaulą;L ..•% ». ~ .
Dviem ■ merginom- labai’

tai dan- 's u- W P1 lst^r5u kaip'j

hitleiriškos .Klaipėdos 
krašto organizacijos palaikė 
ryšius su Vokietijos hitlerinin
kais, gavo iš jų nurodymą ir 
pinigų, darė kariškas mankš
tas, mokėsi šaudyti ir 1.1. Ūki
ninkai į tas organizacijas bu
vo viliojami pažadais pirkti iš 
jų gyvulius ir brangiau už 
juos mokėti.

Sausio 5 d. aiškinosi Neu
mann© partijos teroristų gru
pė, kuri nužudė Jesutį ir kė
sinosi nušauti Lopsą. Jesutis 
nužudytas todėl, kad neišduotų 
partijos veikimo paslapčių. 
Del tos pat priežasties buvo 
kesintasi nušauti ir I.opsą. 
Kaltinamieji gynėsi nieko ben
dro su Jesučio nužudymu ne
turį, o tai, ką jie parodė tar
dytojui, esą išgauta per prie
varta. <. •

Kaltinamieji Klaipėdoje Je-
dsutį apsvaigino .alkoholiu', įsir 

j dėj b< uautomobil i n,' i. i be vąžiuod ą- 
į mi* pakeliui uždusino ir, nuvežę 
• įmetė; įismarkiai: patvinusią Jūt 
ros upę. Nužudytojo .ląvoną 
tik jp’o-' kelią • menesių surado 
vandens išplautą^ ( į

i Bendrai,' patys kaltinamieji 
besiteisindami ir besiaiškinda-t 
mi daug, dalyki? nušvietė, o.

Areštuosią Visus Biscuit . • 
KompanijosMietus Bdur. 
. PHILADELPHIA, Pa. < 
Policijos .' supėriritendentas1 
Le Starange paskelbė. kad 
bus arėštuoiami visi nikietC 
ninkai ik, National - Biscuit 
Kompanijos, kurie tik pasi
rodys prieš Atlantic ir Pa
cific valgiu krautuves. Dau-j 
gelis mažesnių

Japonų Reikalavimas 
Nuginkluoti Sovietinį 
Pasienį Liko Atmestas

MASKVA. — Japonijos 
.užsienių reikalų ministeris
Koki Hirota buvo išreiškęs 
reikalavimą, kad, “pagal 
1905 metų sutartį,” Sovietų 
Sąjunga ištrauktų savo 
Raudonąją Armiją iš M*in- 

į furijos ^pasiemo^ir pahktų į;varj<os anį ameriko* 
nišku 1,700 mylių to gelž1- 
kelio Mandžurijoj. Bet So
vietai ištraukė visus savo 
kareivius iš Mandžurijos. 
Taigi ir čia Sovietai dau-

Drcr Rusijos pusės. Bet Japonai 
faktinai pasiglemžė visą 
Mandžuriją, įkurdami ten 
savo pastumdėlių Manchu? 
,kuo valdžią, kur jie patys 

šeimininkauja. -
Labai, todel. juokingas 

tas Japoniios ministerio Hi- 
rotos reikalavimas, kad. 
“sulig 1905 m. sutarties,” 
įturėtų būt nuginkluotas So- 
Ivietinio Sibiro pasienis, sa
ko drg. Molotovas.

ja naudoja jį kariškiems saL> 
vo reikalams. > Į

1905 m. sutartis nustatę, 
kad Rusija, kuriai tas gelž" 
kelis priklausė (ir dabar So
vietam priklauso), gali lai
kyti 25,000 savo kareivių, 
kamo sargybinių, prižiūreji-

;tą sovietinio Sibiro ruožtą i 
i neginkluotą. Apie ta Janė
nų reikalavimą prisiminei 
Viačeslav Molotov, komisa
rų tarybos pirmininkas, ra
portuodamas visos. Sovietų — au negU išpildė sutartį iš. 
Sąjungos kongresui. ' 

j Molotov nurodė, kad Japo- 
jnija laužo 1905 metų sutar- 
I tįj padarytą su Rusija, už
baigiant karą tarp tųdviejų 
šalių. Ta sutartis reikalau-! 
ia. kad nei Rusija nei Jano
nį ja nelaikytų savo armijų 
Mandžurij'bj ir sugrąžintų 
Chinijai vietas, kurias buvo 
užėmę Japonai bei Rusai. 
Sovietai daugiau negu pildo 
tos sutarties sąlygas. Na, o 
Japoniia? — Jinai atplėšei
nuo Chiniios - Mandžuriją, Jei Bus Karas, tai nerąnt 
kurioj.irdaiko savo^armijas.. ? . Sovietų žemės
<1905: m. sutartis reikalau- Sovietų Komunistų Pąr 

ja, kad būtų nuginkluota jos organas “Prąvda*--L 
sjenos . tarp Rusų ir Japonų ro pastabą imperialistai f 
Sachalino saloie ir kur ru- ........................... .
jbežiuoiasi Sibiras su Kore- 
ja.- Sovietai ir čia vvkdo 

! sutartį. Rytinis Chinų 
Gelžkelis, pagal ta sutarti,

Sovietų žemės

gelis mažesnių biznieriuj ture,o but naudojamas tik 
pritardami s t r e i kieriams; prekybos reikalams, o 
atsisako nardavinėt N. B. ^aro tikslams. Bet Japom-

ne

“Istorija dirba mūsų (^|r 
vietų) naudai; ir jūs žino
te, ponai imperialistai, 1 
jeigu jūs užkarsite mu^s 
karą, mes kovosime, nę aht 
savo žemės, bet ant i ūsų. 
Nelaimė tam, kuris užpuls 
mus!” . 6

Kompanijos produktus, bet 
juos tebepardavinėja A. ir 
P. krautuvių eilė. Kiekvie
nas skebinis. automobilis, 
vežiojantis Natl. B. Kompa
nijos pyragaičius, yra stipį- 

i irr i ai saugojamas policijos 
detektyvų.

4,000 Vengrų Mainierių Mirtinas Streikas

j Meksikoj yra persėfadją'moš 
1 įvairios krikščionių Religi
jos, aštriai užprotestuoti ir 
pasmerkti, dabartinę Meksi
kos valdžią už “žiaurumus” 
prięš tikybininkųs. Perse
kiojimų tyrinėjimams reika
lauja $10,000. Tuo būdu ei
nama prie politinių ryšių 
nutraukitno su Meksikd.

Sykiu pranešama, • kad 
Jungtinių Valstijų senatas 

tą važiavimą ir-neturėjimą uYascon.«?loai
Wų vežti. Vaikinas vež^^11.^ Prie? be“levįską. 
be tam tikro leidimo die-’ Meksikos vyriausybę.-Sula- 

\ ’ hmai praplitę jau devyniose
Meksikos valstijose. Borah.

Jisai nekaltas. IV^Ies, tėvai, įnešimas ir tie sukilimai yra 
prašėm vežti už dolerį- į sa-, pravalymas ■ kelio Jungtie 
vaitę, o kitaip negalima bu-’ nertis Valstijoms kariškai 
vo leisti į augštą’ mokyklą, įsikišti į vidujinius Meksi- 
perdaūg lėšuoja strytkariu.’’ kos reikalus. :: ' ;

Smūgiu į Galvą Užmušė į 
Trijų Mėnesių Dukterį

PATERSON, N. J.—Arėk 
štavo Anthony Vaterį; kal
tina, kad iis kirto' ranka per 
galvą mažytei ^rėkiančiai sa
vo dukteriai "Beatričei,ir 
puses,, mėnesio amžiaus, ir 
perskėlė jai kiaušą, nuo ko 
mergaitę ir -mirė. Mergai
tės jnę^ria sako,’ kad, bene-; 
šant. mergaitę' maudvt, ji 
paslydus ant muilo, z ir iąi 
griūvant mergaite ' netvčią 
tapo užmušta. ? Bet gydyto
jas sulig žaizdos Įiūdiią.

jų nusikaltimas tapo dar rys-'p-Qg smūgio* 
kesnis. • ■ ; ■■■ • ’•

Prasidėjo > liudininkų . ap- 
klausinėjimasi Liudininkai su
skirstyti grupėmis, vidutiniš
kai kasdien po 20 žmonių.'

PECS. — 4,000 Vengrijos, koji kompanija, tų kasyklų 
angliakasių paskelbė žūt- ‘savininkė, neišpildė prižado, 
butinį streiką ii- visai neina model dahar mainieriai $■ 
laukan iš kasyklų. Pasu y-;nauj0 sustreįkav0_ jje 
zę ten badu mirtų į«gu |ko įaipo belaisvius 40 anp- 
samdytojai nepakels Jiems kurie pr5ešinosi

! streikui.

Po pirmesnio žūtbūtinio

A > Į ?
Tai jau antras tos rūšies 

streikas. Panašiai mainie- .
riai streikavo pernai spalio streiko, fašistų valdžia šil- 
mėnesį. Išėjo iš kasyklų tik ėmė komunistinį mainieHų 
tada, kai vyriausybė žadėjo'vadą, per langą jį iš’nuova- 
patenkint jų reikalavimą. !dos išmetė ir tuo būdui už* / 
Bet paskui valdžia ir angliš- mušė. '

——.....____1■ .z__ .______ '___ _______in

Roosevelt SauvališkaiJaponija Veržiasi į
Liaudišką Mongoliją Pratęsė Auto. Kodeksą

Kaip buvo vakar minėta.
|kad tįiergaite mirė nuo ran- būrys Japonijos kareivių

įsibriovė į Išlaukinės Mon
golijos kamputį priė Bor 
iNor ežero. Išlaukinė Mon
golija yra darbininkų ir 

PARYŽIUS.—Pritariant valstiečių respublika, arti- 
profesoriams, s u s f reikalo !muose draugiškuose ryšiuo-

Prancūzų Streikas prieš 
Ateivius Studentus

keb tūkstančiai francūįų 
studentu prįeš ateivius stu
dentus techniškose mokyk
lose. Streikuo’a ypač todėl, 
kad svet;mšaliai, užbaigė

Sušalo Sena Moteris
Padubysio vi., Kurt a venų k. 

gatvėje rasta negvvajto pat kai
mo gyventoja Palubinskaitė Ci
ną,'80 mt. amžiaus, i gyvenusi Į . ¥ ,
Kurtavėnudse ubagyne., Ant la- mokslą, pasilieka Francijoj 

ne- ir užima vietas.- Sis stręi- 
> daviniai ’ rodo, kas i yra vaisius fašistinio 

. judėjimo.

vono jokių smurto žymių 
rasta. Kvotos.
kad ji mirė nuo i šalčio, it

se su Sovietų Sąjunga, bet 
nepriklausoma nuo Sovietų 
Sąjungos.

Kalėjiman Įsisuko Gripas
Kauno kalėjime siaučia gripo 

epidemija ir daugelis kalinių 
serga gripu. Vien hitlerininkų 
serga gripu apie 30 žmonių.

WASHINGTON. Ne
atsiklausdamas net Ameri
kos Darbo Federacijos va
dų, prezidentas Rooseveltas 
pratęsė iki’birželio 16d. 
kodeksą, sulig kurio turėsią 
dirbt automobilių darbinin
kai. Tuo kodeksu naudoda
miesi, fabrikantai drūtfria 
savo kompaniškas uniiėks, 
mėto iš dirbyklų darbinin
kų unijų narius, kapoja al
gas ir sunkina sąlygas ap
skritai. Darbininkai past- 
piktinę pradeda išnaujo 
teikt savo jėgas delei visuo
tino streiko.



Antras Puslapis ’S
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I lušprieš pačius savo šalies • kapitąl^stuš

reikalinga,

Veismūniškis.

Kaip Gyvena Tauragės Bedarbiaiamatinių skirtumų ir gali

I

Shenandoah, Pa
Komentarai nereikalingi.
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Palovįuose ir pakampiuo 
šiukšlių, ir. .įvairių. ,neš\

Ten yra užsilikę nuo 'vokie^ 
okupacijos laikų barakai: r 
vargšų, darbininkų ir' palie; 
lių miestas. Barakų gyveni 
vaizdas labai liūdnas. ' Bara

nieji ,y.J_ ... . .
gyveną kąrt'u stę vištppi

5’pąrėlgdš,' dr Višūdbs Įdeginamos balanos, nes 
turi leppų. Atsisėstį barakų gy-

• >

Tai ’ vis

ventojai. vartoja dežep, 
mausjąi. ir tokių neturi.

Į > —: • • -
dirba nors pragyvenim 
žiemai, atėjus nedarbui 
kur Užsidirbti. .Be to, ei 
gyvena tokių, kurie del

prieš
Tauragės Vizbutų gyventoj 

(Tąs “viešbutis” prikk.uso
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; Liaudininkų dienraštis “Liet, 
žinios” talpina tokį aprašymą 
bedarbių ir pavargėlių lindynių 
Tauragėje: . ■ i ■ . . f ;( , < » < i

au-
Langai išdaužyti ir užkimš- 

Aplinkui bėgioja 
lai

“Keleivio” Vienybes Projektas
Chicagos draugų dienraštis “Vilnis” 

rašo: •

Ki 
langai ir sienų plyšiai užkam

Vasarą bėga ant 
, o ^ie- 

mą į vidų vėjas pripusto sni 
per plyšius. Lovoj miega po 
lįs asmenis, kad šilčiau ;pūtų, 
Paloviuose ir pakampiuose pilna 
Šiukšlių ir. .įvairių. neSxarumu. 
Viename, bute—lindynėj3 gy

“Daugiausia vargubnlė’n&s gy
vena ‘šalia miėstb—Vizbūtūoše.’ 

ęių

liegėl'ių ir įvairių nesve: kuolių: 
džiovininkų, reumatikų ir kito
kių. Kaimų , fortų gyvantejdi, 
palyginti “turtuoliai

kuriuos vėjas veržiasi. Siepos 
baigia griūti ir atramstytos 
kuolais. Stogai’ nuplyšę, ki 
r i.
ti skudurais.
basi, iiuplyšę, žebrini ir mėly 
paraudusiom nosimi vaikai. Vi
sur didžiausi nešvarumai. Va 
rą čia geriausia vieta įvairių 
gų baciloms veistis, čii randa
sau prieglaudą valkatos, mušei
kos, kortininkai ir k. Jokio hp- 
švietimo nėra. i

“Gyvenamų butų—lindynių 
vaizdas taip pat nepaprastai 
vargingas. Butai tamsūjs, vos 
truputį šviesos patenka pro yie- 
nintėlį mažutį langelį

“Vasarą dar šiaip taip—u 
įjui,

B 
a daug 
senat

vės ar ligos nebepajėgia p^tys' 
Užsidirbti. Jie- yra prive 
getauti ir elgetaują. . ■ 

“Kįek.iš šitų barakų išeis 
1 • > lt* • l • • • 1

na keljps šeimypos., “TųTiių^ę- 
laiko vi^tų. žienjcs, metu 

is., Šal
tis nepakenčiamas. Vakarais 

j nevisi

' L AUS V E šeštądienis, yasar. 2, 1935

: SUBSCRIPTION RATES:
’TTnited States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year--------------- $7.50
Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year -------- $5.50
United States, six months _________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months _____ $4.00

Foreign countries, six months__ '____$4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

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

of March' 3, 1879

I ^Varšuvoj, Berlyne, Tokio ir
I Maskvoj

Pastaruoju laiku spauda ir f diplomatai 
vėl daugiau pradėjo kalbėti apie karo pa
vojų. Iš Paryžiaus ir kitų Europos 'Cen
trų ateina žinių, kad šiuo tarpu Vokieti
ja daugiausiai pridaro visam pasauliui 
tuo-reikalu susirūpinimo. Daviniai maž- 

, daug visi pilni tos nuomonės, kad —
1. Vokietijos fašistai koncentruoja sa

vo ginkluotas spėkas Rytuos tam; kad 
užpuolus Klaipėdos kraštą ir jį pasiėmus.

2. Prūsijos ministeris Goering, artimas 
Hitlerio leitenantas, šiuo tarpu randasi 
Lenkijoj tais pačiais tikslais. Tarpe 
Lenkijos ir Vokietijos yra slapta sutar
tis, kuria einant, sako daviniai, šitos ša
lys bandys veržtis į Sovietų Ukrainą ir

! Pabaltijos kraštus. Vokietija pasirįžusi 
pasigrobti Klaipėdą, Dancigo Koridorių 
ir Lietuvą.

3. Tarpe Japonijos ir Lenkijos yra pa
daryta slapta “gynimosi sąjunga,” kuria 
einant, abi šalys pasirengę—viena iš ry
tų, kita iš vakarų—pulti Sovietų Sąjun-

4.: Iš Tokio ateina naujų žinių apie Ja
ponijos pasiruosimus pulti Sovietų Są
jungą. Tarpe Japonijos ir Vokietijos pa
daryta slapta sutartis. 1

Kitais žodžiais, visos, žinios, ypačiai 
ateinančios iš Varsa vos, Berlyno ir To
kio,.taip ir dvokia paraku,.taip ir atsi
duoda karo pavojum. „ ;.

H- Nereikia būti naiviam ^„manyti, kad 
akyregyj šitų imperialistinių suokalbių 
ir-machinacijų, Sovietų Sąjunga sėdės 
suėmusi rankas ir tylės. Jeigu jos (SS
SR) Vyriausybė panašiai darytų, tai, ži- 

t noma, jinai susilauktų iš savo šalies ir 
visd* pasaulio proletariato pasmerkimo. 
Kam rūpi gynimas proletarinės tėvynės, 
tas neprivalo nei minutės praleisti nesi- 

‘ ruošęs, kad apginti darbininkų valdomą
Šalį; kad atmušti fašistinių ir imperialis
tinių nenaudėliu atakas.

Aišku, Sovietų Sąjunga darbininkų ne- 
į nuvylė. Jinai atatinkamai saugoja dar

bininkų iškovotas teises ir laisvę. Jinai 
i ginkluoja darbininkus ir kolektyviečius 
į ir juos lavina, mankština, ruošia sutikti 
' priešą, kuris visais garais rengiasi pulti AsoviJų žemę. ■

į Drg. Stalinas asmeniniai kreipė nepa- 
" , prastai didelės domės į proletarinės te- 
I vynes gynimą, į prisiruošimo gintis rei-

»Į kalus,
į Dabar, besitęsiančiose visos Sovietų 
t Sąjungos Sovietų delegatų sesijose Mas- 

kvoj,Md, JVL Tuchače’vskis, apsigynimo ko
misariato vice-pirmininkas, patiekė įdo
mių dąvinių apie Sovietų Sąjungos apsi- 
ginklavimo reikalus. Jis. nurodė, kad 

į šiuo tarpu SSSR turi 940?000 raudonar- 
kmiečių/ir kad visas apsigynjmo reikalas 
r yrą gerokai, sustiprintas., jįrr jis pareiš- 
‘ kėz^Karas prieš mus ruošiamas labai 
f smarkiaidr tas verčia muš pačius rūpin
tis ginklavimusi, kad atmušus priešą 

. ir neįleidus jo į- mūsų teritoriją.”
^Pravda,” rašydama apie d. Tuchačev- 

skitrpranešimą, pažymi:
“Mes pasirengę bile minutą atsakyti 

: trejopai tiems, kurie ruošia karą. Lai
kaipakitėjo. Istorija buvo mūsų pusėje. 
Im^ęxįdlistiniai džen(etmonai, saugoki
tės! Jeigu Jus pradėsite karą prieš mus, 
tai_jįs bus vedamas ne mūsų teritorijoj,

||» Ęųyįėtų Sąjungos ginklavimasis yra 
grynai apsigynimo reikalais. Drg. Stali-

neužleis, niekam ir savo rįei. colio. < ’
• Pasaulio proletariatas -tą U)atį: gali pa

sakyti: kieįviehos imperialistinės įšalies i 
darbininkai ’ mokės panaudoti savo gink- į
1 » l •> V V» • 1 j |

ii jėi jie išdrįs pradėti karį prieš Sovietui j 
■ Sųjtingą, darbininkų tėvynę. ! L i i ;

Tūlas sbči'alistas, “Keleivio” nr. 2, šaukia: 
“Sandai-iečiai ir socialistai, ar nevertė- 

, , tų visiems mums susivienyti?” ' 1 ‘
; Kliūqių)tai vienybei jis neranda. Jis sako:' 

i > - ; “Kokios gi tos kliūtys?.- ■
“ D;a u g j ą u s i a—- n e s u s i p r ąt į m a i.

klaidingai, įsikalbėti dalykai vienų apie 
kitus.”. •• , <•!(.> ' '
Jis paskui nurodinėja, kad,neprinciplhių, 

nė kitų svarbių skirtumų tarp vienų ir ki
tų nėra., Reiškią, ka’P viepi,i taip kiti yra 
buržuazijos : partijų žmonės, ( ■ , 1 ■

“Keleivio” ųr. 4 aprašyme Ppūseikos pra
kalbų, štai ką skaitome: : . , ; ; ;

“Antru atveju aiškino netikusią lietu
vių komunistų taktiką ir sklokos atsira
dimą. . . ”
Pagyręs Pruseiką ir pasmerkęs komunis

tus,- tasai keleivietis sako:
“Visa tai tiesa; bet ar ne gaila, kad 

praęity drg. Pruseiką, . dirbdamas prie 
‘Laisvės’, užgirdavo bimbišką komunistų 
taktiką?” ;
Matote, jau viskas gerai. Pruseiką geru

tis, tik vieno dalyko gaila, kad “praeityj 
buvo klaidingas”, bet tas lengva užmiršti.

Sulig “Keleivio”, tai ir Prūseika jau bur
žuazijos žmogus. Jeigu tarp sandai'iečių ir 
socialfašistą skirtumo nėra, jie gali susivie
nyti, ir jeigu jau Pruseiką tok is gerutis, tai 
negali būti kitos išvados, kaip tik ši: sanda- 
riečiai, social-fašistai ir Pruseiką, Butkus ir 
Strazdas* beturi 
vienytis—visi jie buržuazijos žmonės.

Argi ne visi ’jie atakuoja komdnistus? 
Argi ne visi- jie bando demoralizuoti darbi
ninkų judėjimą, kiek gali?

• žinoma, kad taip. " ; ‘
Tuomet,’ kiek atviresni jų, kaip “keleivi

niai” ' ir ’prieina- prie išvados, kad jiems 
nėba reikalo’tarp savęs šnairuoti?.

Pruseikai, žinoma, dar reikia kairėsnih 
nuduoti, kad vilioti tuos, kurie su juo eina, 
bet jie nėeitų su Michelsonu ir Grigaičiu. 
O netekus jų ir nuėjus pas socialistus ar 
sandariečius, kam ten Pruseiką reikalingas? 
Ponų dykaduonių ten netrūksta, tik masės 
žmonių nėra. Kada Pruseiką atvirai ims 
kalbėti už buržuaziją, jis liksis mažiau nau
dingas buržuazijai kaip dabar.-

Nežiūrint tačiaus jo veidmainiavimo, kel
eiviniai jį supranta ir vadina draugu. Jie 
giria jį, tik biskį išmetinėja jam už praeitį.

Jie paukščiai vienodų plunksnų, o anot 
tos patarlės: “Vienų plunksnų paukščiai 
spiečiasi pulkam”

20-ties Metų Sukaktuvių Vajus
Šiemet sukaks lygiai 20 metų nuo to 

laiko, kaip gyvuoja Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugija., Per 
tą laiką ši organizacija atliko milžiniškų 
švietimo ir kultūros srity j darbų. Už
teks pasakyti tai, kad per tą laiką išlei
do beveik 40 knygų — tūlos iš jų buvo 
storos, didelės knygos. Jau antri metai, 
leidžia žurnalą “Šviesą”. Išleido šimtus 
tūkstančių lapelių įvairiais klausimais, 
įvairiais^ -darbininkų švietimo reikalais. 7 
Surinko kelias dešimtis tūkstančių dole
rių (kalbam 'apie visą organizaciją) įvai- •' 
riems ' dahbininkiskiems reikalams/ r fSŪ12 
ruošė ddugy b’ę1 prakalbų, koncertų -ir\ ki
tokių vdk,arų ’kultūrinimui ir Šviėtiihtii 
darbminkUj ’ f , \ , !

Tokiš svarbus mūsų ALDLD jubilęjus/. 
be abejo, negalima praleisti taip lęngvąi. 
Vajus, kurį organizacija dabar veda, .turi 
būti, praplėstas ‘taip, kad įtraukus, kuo- 
daugiaušiai naujų narių, naujų darbinin
kų į mūsų organizaciją, štai, kodėl mes 
visus draugus- ir drauges šaukiame dar
ban. ■ ■ -- .. ,.j ■ .

KuodAugiausiai naujų narių į ALDLD!
Kuoplačiaušiai paskleisti jos ^išleistų 

knygų ir leidžiamo žurnalo “Šviesa/’

Kaip Suaugusieji' IDS Nariai Gali Pa^1-'' pr 'ii i* JiĖ •• ' f '' ' ■J ! -' •«>' į '■ talistai išnaudoja darbinin- gėlbeu Jaunimą Suorganizuota / T
t į ' ' / i ’ Į ? .

ŠYPSENOS
kų jaunimą Sportu/' Ęeikia 
mumš irgi sportą duoti, ap
art įvairių balių,» bankietų 
ir, taipgi,, apart s diskusijų ir 
politikos, j i , J - .<

'švarbus dalykas,' tai yra 
politinis, jaunuolių apsišvie
timas. Atsiras kuopoje mi
šraus jaunimo, visokių pa
žiūrų. Reikia,, kad jaunuo-

Kadangi dabartiniu J laiįcu 
Mass.' valstijoje eina (LpS^ 
fąjiiš,;įai Jaunuolių komiįe-i 
tas siunčia SūVė sekretorių,1 
drg. Johnnie Ormaną, tenai 
pagelbėti jaunuoliams tver
ti kuopas. Draugas Orman 
tenai bus,apie, mėnesį,laiko, 
ir aplankys kelias kolonijas^ kuopos, reikia surengti k(j>- liai turėtų įvairiais klausi- 
kur mums atrodo lengva 
būtų suorganizuoti jaunuo
lių kuopas; ; p ’ '

i . 1 Svarbiausias 1 kiaūšjmJąs: 
j Kjrir'pradėti? 
ji Pirmiausiai j *

kad visų kuopų 'suširinki- 
'muosei tasai klausimas būtų 
diskusuojamas. Reikia ap
kalbėti, ar suaugusiųjų kuo
pų nariai nori sutverti jau
nuolių kuopą ar ne. Tada 

! reikalinga išrinkti bent du- 
tris draugus, kurie, susipa
žinę su. apielin^ės jaunimu, 
ir mūsų organizacija, su
šauktų bent kokių septynių' 
jaunuolių susirinkimą. • 
(Jaunimo Komitetas gali 
pristatyti anglų kalboje 
įvairią literatūrą, bei lape
lius apie LDS.)

Susirinkime reikalinga 
nuodugniai išaiškinti susi-

Jau-
nuodugniai išaiškinti 
rinkusiems, kokia LDS 
nuolių kuopa turėtų būti, 
jos mieriai, etc.. Reikia turėt 
ant ..rankų “Tiesos” angliš
ką skyrių, kad galėjus ma
tyti, kaip ir kur kitds pana
šios kuopos veikia; ■ 1 • >

Be abejonės, tuo jič! bus 
suinteresuoti. '' Reikalinga 
jaunuoliams išaiškinti, kaip 
sd pašalpa, \ pomirtinę, ir 
mūsų organizacijos veiki
mų, įr ,ąnt, fąnkiįj turėti ap
likacijas, rkąd. jįę. galėtų iš
pildyti jas. Reikia, kad šis 
susirinkimas išrinktų laiki
ną sekretorių, kuris susira
šinėtų su LDS Jaunimd Ko
mitetu, kad daugiau infor-

Nebloga Nazių Vadui ir [jis smarkiai nušalęs kojas. Dą~ Nęumanas, taip kiti hitlerinin-r 
Kalėjime |bar skausmai jarti pradedą kar- kai kaliniai ,su kalėjimo admi-

KAŪNAS. —-Klaipėdos hit-į totis./ Neumanns prašę skalėj i- nistraciją laisvai kalbą lietuviš- 
, * lerihinkų vadas, dabar teisia-(mo gydytoją leisti .jam daryti kai , (tik keli nesusikalbą lietui 
ę/mas Nęumanas okupacijos me-1 vonias. Kalėjimo, gydytojas lei- vįškai),’ bet. kai, tilę jič pasie,- 

tu btfvo Marijampolės apskri- ldo Neųmanut dalyti, pąprąstaą kįa kariuomęnęą. .tęismo slenks- 
* ties ‘veterinarijos gydytoju, čia! ir elektros vonias. .Kaip patą, tį, tuojau JietąyiKkai užmiršta.

daugęlį vietų, i kur jįųnį- 
mas jokio patyrimo pi'ganį- 
■žacjnįąnj yeikiiire nfetu^L Su 
pataraisidis bus šiek tiek 
kebliau, pakol išmoks susi
rinkimus vesti tvarkiai ir 
tt. ■

TuOjaus po* įsikūrimo

New Yorko Aristokratiška 
Panelė

Kartą viena New Yorko 
miesto aristokratiška • pane-

tųs ĘO .kuopos susirinkimo. I akių'fconn. valstiją? Ji, be- 
(Tai padarys jąummo ap

sišvietimą iųteresingu ir. jie 
mėgs daųgiaus šviestis.

•i : > ■ . r-—-r— | ! ' ' •

• Draugas Johnnie ‘ Orman' 
bus Mass', valstijoj vdsario 
mėnesį.' > Jis bus’ South Bos
tone nuo vasario 4 iki 10. L. . x . , .. . ,

Lowellyje, nuo vasario 11 ^s1Ju<^a“Į
iki 14. t

Mohtėlloj nuo, vasario 15 
iki 17.

' Hudsone, nuo vasario 18 
iki 20.

Worcesteryj, nuo vasario 
21 iki 24 d.

LDŠ kuopų valdybos turi 
tuomi domėtis, ir suteikti 
pilniausią pagelbą mūsų 
jaunuolių organizatoriui, 
kad visa, eilė jaunuolių kuo
pų būtų sutverta Mass, 
valstijoje per vasario mėne
sį.
LDS Jaunimo Komitetas, 

419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

kį parengimą, taip sakant, mais diskusijas ir net deba-jj^ išvažiavo pasižiūrėti ant 
---------h ,•__________ i- r, V,,,n 11 r< i vii vi Ir i wnX I“krikštynas” jaunai kuopai.. 

Suaugusieji turi remti, kiek 
galint, ir jaunuoliąi. daly
vauti ant -kiek jie gali.; Sek-> 
mingumąs to pirm.o.-pareh- 
gimo daug įspūdžio padarys 
ant; naujos- kuopos, i ’ !
Reikią Gauti ‘ Nąujų Narių

Nereikia apsistoti su tais 
septyniais nariais. iReikia 
gauti naujų, -kad kuopa iš
augtų į didelę. Čia suaugu
sių darbas tdipgi. Jie turi
vestiš ir jaunuolį jieškaht 
naujų narių. Pa’s kelius ap
silankę, jie žinos, kaip rei
kia gauti naują narį, kaip 
dalykus apie organizaciją 
aiškinti. Taip palengva jau 
turėsime išdirbę gerai vei
kiančią jaunimo kuopą.

Mūsų suaugusieji draugai 
tankiai neįvertina jauninto 
žaislų bolemis. Jie sako, 
kad sportas tai tik ’ “kapi
talistų išmislas.” Jis nerei
kalingas mūsų judėjime. Tie

žiopsędama, pastebėjo avi
ną, todėl atėjus pas ūkinin
ką ir klausia: •
. —Kažin kokio, pavidalo 
sutvėrimą mačiau: kitoj pu
sėj trobesių! Būtų'išvaizda 
labai panaši į paprasto mai-' 

žiūrė
jau ‘ar nėra kur privesta 
elektros vielos, bet nešima- ' 
tė. ' ■ 1

Kuomet jai ūkininkas pa
aiškino, tai ir* ji tuomet pri
siminė, kad mokyloje mo
kinosi apie tokius sutvėri
mus!

macijų jaunuoliams suteik- lentiniai, sienose plyšiai, į)ro 
ti, kaip kuopa turi tveętis.

Suaugusių kuopos išrink
tiems organizatoriams rei- 

’ kia daboti, kad ta grupė ne
suirtų. Reikia prižiūrėti, 
kad jaunuoliai su aplikaci
jomis nueitų pas gydytoją 
ir jas išpildytų. Reikia pri
žiūrėti, kad jaunuoliai pa
tys pasiųstų duokles ir ap
likacijas centran,- taipgi ir 
čarterio prašymą.

Kuomet šitaip kuopa jau 
veik susitvėrus, - nariai iš
renka savo ktiopos valdybą, 
ir patys tvarkosi savo kuo
pą. Kada mes sakome “pa
tys tvarkosi,” tai nereiškia, 
kad tuč tuoj aus suaugusie
ji organizatoriai turi “pa- 
sikavoti.” Ne! Jie turi kiek 
.galint jiems gelbėti. Kai .ka
da. >reikia ir iš. - suaugusių 
iždo: paaukauti kuopai ;pra-

' dėjimuirdarbo. T>
.’Reikalinga 'nurodyti’ vU 

siems jaunimo ’kuopds r val
dyboj ‘ nariams, 'kai'p atlikti. 
•saVo ‘pafėigdš; ' "1 * 
būti' ūnt Sargybos, kad jau
ninas išmoktą atlikti orga- 
nižacihes parėigaš' €dip, 

. kaip Lt)S 'konstituciją rei
kalauja. . k

Tik.tokiu būdu,męs tvar
kiau, tegalėsime vesti kuo
pas, Kada kelias klaidas 
jaunuoliai padaro, tankiai 
jiems entuziazmas nupuola. 
Reikia jiems pakalbėti, pa
aiškinti, kur tos klaidos 
įvyko, ir kad, laikui bėgant, 
jie išmoks geriau viską at
likti. L-‘.

Daugelyje vietų mes rasi- 
me jaunimą, kuris yra pa
tyręs viską,/.gęrai ątlikti. 
Bet, tūot pačiu sykiu, rasime “Be to. ir kitose Tauragės

miesto pakraščių vietose ir net 
pačiame mieste yra laužų ir lin
dynių, kuriose gyvena . vargo 
prispausti žmonės. Jų gyveni
mas; taip pat visai panašus į 
barakų < gyventojų gyvenimą, 
štai. Laisvės gatvėj apie dviejų 
metrų pločio, ilgio ir augščio 
būdoj gyve argingai viena 
šeimyna. Būda pu įlindusi į 
žemę. Vienintelis langelis, pro 
kurį vos galvą iškištum.

“Vargšų gyvenime vyrauja di
džiausias skurdas, alkis ir šal- 
tisfr^ Jiems pasaulis atrodo niū
rus ir beprasmis.’ ’

Jam Viskas Galima
Vienas “muzikaliskas” 

vaikinas skiriasi ant “puš- 
kario” pardavinėjamų re
kordų. Radęs vieną, ant 
kurio rašoma, jog tai gar
saus dainininko Caruso 
įdainuotas, paprašo parda
vėją leist jam tą pasiklau
syt. Pardavėjas uždeda re
kordą ant fonografo ir pa
sigirsta kokia tai vokiška 
daina.

Pirkėjas: “Kaipgi čia gali 
būt Caruso įdainuota, kad 
čia dainuoja vokiškai, o Ca
ruso * vokiškai nedainavo ? ”

Pardavėjas: “Taip, taip, 
(čia tikrai Caruso įdainuota 
daina; tik žodžiai rekorde 
tapo išversti į vokiečių kal-

ALDLD 17 kuopa laikė sąvo 
metinį susirinkimą 27 d. sau
sio. Kuopos org., d. A. žemai
tis savo raporte pareiškė, kad 
dėjo pastangas palaikyti kuo
pą skaitlinga nariais. Nors be
darbė, bet visgi narių mažai 
nustojo, užsimokėjusių į kuo
pą yra 54 nariai. Draugas že
maitis ragino, kad visi akty
vūs nariai taptų kuopos orga
nizatoriais, ypač dabartiniam 
ALDLD vajuje.

Kadangi. kuopa buvo dar į 
skolą patekus praeitais metais, 
tad negalėjo stambiomis auko
mis paremtį. dąrbininkišk'ą' ju-‘ 
dėjimą, bet visgi išaukavo a- 

tpięr$2Q. Tąįpgij “Laisvės” nau
dai sureng-ė. pikniką, kuris da
vę $30.60.

Čia vęrta.. parašyti keli geri 
nutarimai, būtent : nutarta su
šelpti Liet, politinius kalinius; 
įš iždo paaukota $5 ir draugas 
P. Valentą $2 aukavo, viso $7. 
Kitąs geras nutarimas praves
ta—tai-ALDLD 17 kp. tampa 
nariu Lietuvių .Meno Sąjungos. 
Taipgi nutarta pasiųsti rezo
liuciją, Pennsylvanijos Kon- 
gresmanui, kad darytų spaudi
mą kongreso posėdžiuose už 
Socialūs Apdraudos Bilių H.R. 
2827. Ir 17 kuopa užgyrė Vi
suotiną Lietuvių Suvažiavimą 
Prieš Karą ir Fašizmą.

Kilo klausimas, kad parsi- 
trąukt “Vilnies”. Kalendorių, 
bet d. Reikaųskas jau parda
vinėja šioj ąpielinkėj, tad kuo
pą nutarė tik 10 egz. parsi
traukti,

Tai Būtų Pavojinga
Mokytoja: “Jokūbuk, ko

dėl tu visuomet taip stačio
kiškai su kitais vaikais kal
bi? Kaip tu manai, jeigu tu 
visuomet mandagiai apsei- 
;tumi ir maloniai kalbėtumi 
|su visais savo draugais, 
(kaip jie apie tave manytų?” 

Jokūbukas: “Tada kiek
vienas snarglys manytų ga
lįs mane sumušti.”

Surinko Juodvarnis.

8 Sukilėliai Nusmerkti 
Mirtin Ispanijoje

MADRID. — Fašistinis 
Ispanijos teismas buvo nu- 
smerkęs mirt 14 darbininkų 
ir kareivių už dalyvavimą 
revoliuciniame’pernai metų 

‘siikilime." Dabar ministėrių 
taryba sbšiems mirties bau
smę pakeitė amžinu kalėji- 
(mu, o astuoniems kitįęms 
.užtvirtipo mirties nuospren
dį. Tarp tų,1; kurie bus (o . 
gal jau yra) nužudyti, ran
dasi ir paoficieris Vazquez,. 
(kuris atsisakė šaudyti revo- 
; bucinius darbininkus.

Į kuopos valdybą sekan
tiems, metams likos išrinkti šie 
draugai: org.—A. žemaitis ir 
Stankevičienė, fin. rašt.— V. 
Rugienius, užrašų rašt. — P. 
Grabauskas, Darbininkų Cen
tro komitetan — J. Kučinskas 
ir P. Grabauskas.

Draugai ALDLD nariai! 
Lankykite skaitlingiau susirin
kimus. Dabar susirinkimai į- 
vyksta Darbininkų Centre, .pa
skutinį nedėldienį kiekvieno 
mėnesio.

Krosnos Dzūkas.
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungą šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šj klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

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

Brooklyn, N. Y.

Vajus už įtraukimą ALD
LD ir LDS kuopų j Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir
sausio mėnesiais. Kiekvieno 
menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šj vajų gerai 

pravesti.

Meno Fronte
SOVIETŲ MENAS ŽYDI

Jei norime surasti šalį, kurioje literatūra, 
menas ir kultūra kyla, tai ’reikia važiuoti j 
Sovietų Sąjungą. Sovietų Sąjungoje, kur dar
bininkai jau be ponų gyvena, menas tiesiog 
žydčte žydi.

Amerikos kapitalistiniai didlapiai, kaip New 
Yorko “Times”, “Tribune”, “Telegram”, 
“Post” ir kiti tik ką vienbalsiai išgyrė Sovie
tų judį, “Chapajevą”, kaipo geriausią, teisin
giausią, jumoristinj, žavėjantį ir teisingai per
duodantį piliečių karo vaizdą veikalą. O mes 

*• turime gerai žinoti, kad kapitalistiniai lakraš- 
čiai nėra sovietiniai “patriotai.” Priešin
gai, jie neigia visą tai, kas yra proletarinio, 
komunistinio.

Kita New Yorko teatrų centre pažiba, tai 
Dostojevskio veikalas, “Kriminalizmas ir Bau
smė”. Ir šis veikalas užima puslapius buržu
azinės spaudos išgyrimui ir įvertinimui. *

Sovietų Muzika Metropolitan Operoj
To viso kaupui padaryti, kad pasirodžius 

geriau meniškai, Amerikos Kompozitorių Ly
ga kreipėsi į Maskvą, kad gauti naujausią 
operą, parašytą Sovietų jauno kompozitoriaus, 

■ Dimitri šostakovičiaus.
Dr. Radzinski net važiavo į Sovietų Sąjun

gą, kad gauti leidimą vaidinti naują operą 
New Yorke, ši nauja opera vadinasi sovie
tuose “Ekaterina Izmailova”. New Yorke ją 
vaidins vasario 5 dieną, 1935.

Dr. Radzinski apie šią operą išsireiškia la
bai prielankiai. Sakoma, kad tai yra “meis
triškas kūrinys. Aš lyginu ją, kaipo žymiau
sią Rusijos muzikališką išraišką nuo Mus- 
soTgskio ‘Boriso’. Visur Rusijoj ji ginama, o 
rusai, muzikaliai, konservatyviai žmonės.”

* * *
Opera “Ekaterina Izmailova” (ši opera taip 

pat angliškai vadinama “Lady- Macbeth of 
Mzensk”) yra parašyta Sovietu Sąjungos auk
lėto kompozitoriaus, šostakovičius yra dar tik 
27 metu. Be to. jisai yra išsireiškęs, kad jo 

' galvoje Markso “Kapitalas” gerai sugyvena su 
menine kūryba.

Ką reiškia šie kūriniai mums, Amerikos lie- 
tuvims, proletariniams menininkams? Viena, 
tai gali tik kelti mūsų ūpą ir norą veįkti, kur
ti nauju, darbininkiškų kūrinių. Kitas fak
torius, tai tie pasisekimai parodo, kad prole
tarinis menas, yra tikras menas. Proletarinis 
menas yra galimas, žavėiantis ir įdomus.

Negalime mes prilygti Sovietu menui. Mes 
neo-alime urilwti profesionalini teatrui. Ta- 
č;nns reikia mokintis iš Sovietu pasisekimu. 
Mes turime imti pamokas iš gerų kūrinių, 
kad galėtume pagerinti mūsų meną.

“Priekalas” Jau Atėjo
Pereitame vidurmetvi “Priekalas” buvo su

vėlavęs net keliais mėnesiais. Manvta kai ku
riu draugu, kad vėlesni numeriai jau nepa- 
oirndvs. ’

Vienok ši mėnesi ian atėjo ir 12 “Priekalo” 
numeris. Vadinasi, draugai, kurie skaito 
“Priekalo”, neliko nuskriausti.

“Priokalo” numeris 12 vra gana turt.ine-as 
da’linia literatūra ir kritika. Ynatino-ai rei
kia draugams nerskaitvti d. Džugo straipsni. 
“Kovokime už literatūros kokvbe”.

Plačiaus mes vėl rašvsime šioje vietoje apie 
“Priekalą”. Dabar reikia paraginti draugus 
užsirašyti ir platinti “P.” Kaina labai yra 
prieinama. Tik $1.00 metams. Prie to, drau
gai pranešė, kad . tokių suvėlavimu jau nebus. 
Padaryta tam tikros permainos išleistuvėj.

' Partisan Review No. 6
r

“Partisan Review” numeris 6 yra dar tur
tingesnis ir gražesnis, negu jo numeriai už 
pereitus metus. Jame talpinama Visa eilė li
teratūros, trumpu vaizdelių iš. darbininkų gy
venimo ir kovu, daug eilių ir pamatinių, teo
retiniu straipsnių.

Vienas iš pamatinių literatūros kritikos 
straipsniu, yra anie forma, ir turinį, šis klau
simas dar nėra išrištas. Diskusijos eina. Vie
ni mano, kad mes turime duoti tik naują tu
rini. o formą pasilaikyti sena, buržuazinę.

Tačiaus jaunesni rašytojai, kurie plačiau 
žiūri į pasaulį, mano, kad proletarinė litera
tūra. menas — poezija, muzika, turi surasti, 
išsidirbti naujas kūrybai formas.

Ypatingai draugai, kurie rašinėja, turi šia 
spaudą ir kritiką skaityti, studijuoti. Tik 
taip mes galėsime plačiau susipažinti su pro
letarine kūryba.

Kitas skyrius, tai knygų peržvalga. Knygų 
peržvalga yra labai branginamas skyrius. Iš 
jo galima susipažinti su turiniu ir verte įvai
rių leidinių.

“Partisan Review” išeina kartą į du mėne

siu, 96 puslapių žurnalas. Jį reikia platinti 
tarpe mūsų jaunimo. Ne tik chorai, bet Jau
nuolių Centras ir LDS kuopos turi platinti šį 
žurnalą. Jį leidžia John Reed Kliubai.

Pakeitė Organizacijos Vardą
Jau keletas metų, kaip tarpe angliškai kal

bančių darbininkų veikia Darbininkų Teatro 
Lyga. Dabar ši organizacija jau vadinas nau
ju vardu—Naujo Teatro Lyga.

Kodėl reikėjo pakeisti vardas? Pakeisti var
das reikėjo todėl, kad pasikeitė pati organi
zacija, išaugo iš senojo vardo. Darbininkų 
Teatro Lyga organizavosi siaurais pamatais. 
Manyta, kad jos veikimas ribuosis tik trum
pučių veikalėlių vaidinimu, agitacinio teatro 
darbu.

Tačiaus ūmu laiku organizacijos darbas ir 
jėgos išsiplėtė. Pasiekta, ir įtraukta visa eilė 
profesionalų asmenų ir grupių, veikiančių te
atro srityje. Todėl ši organizacija jau už
ima daug platesnę dirvą—jos repertuaras sie
kia nuo agitacinių vaizdelių iki ilgųjų profe
sionalių veikalų. Todėl jai ir vardas daug 
geriau atatinka—Naujo Teatro Lyga.

M enininkas.

tūrinio judėjimo.
* *

Kitas kyla klausima^ mūsų jaunimui, tai 
abelnas kultūrinis darbas. Jaunimas turi ap
sišviesti marksistine, dialėktikine filozofija. 
Be šio dėsnio sunku pažinti pasaulis.

Bėda, kad Meno Sąjungos Centras neturi 
gana jėgų šioje srityje chorams, mūsų jauni
mui padėti., Išeitis galima siūlyti tokia: Tur 
rime jungtis tarptautiniai. Amerikoj jau vei
kia kelios stiprios organizacijos, kaip tai John 
Reed Kliubai, Naujo Teatro Lyga ir tt. šios 
organizacijos labai daug veikia švietimo sri
tyje. Jos ruošia prelekcijas, simpoziumus, 
duoda kalbėtojus ir tt. Reikia iš jų gauti pa- 
gelbą.

*

V. Bovinas, Sekr.

Iš Meno Sąjungos Raštinės
Vajus už įtraukimą ALDLD ir LDS kuopų 

į Meno Sąjungą dar vis tebeeina. .Tačiaus 
tas vajus galėtų eiti daug sparčiau. Kai ku
rios kuopos, tiesa, neturi finansų pasimokė- 
jimui 5 dol. į metus. Bet didžiuma kuopų 
tiek ištekliaus turi.

Pamatinė tų kuopų nestojimo priežastis 
yra draugų nerangume ir nepaisyme. Iš ki
tos pusės, tai mūsų judėjimo vadovaujančių 
draugų neįvertinimas šio mūsų darbo fronto. 

’ * * *
So. Bostono ALDLD 2 kuopos sekretorė, d. 

Olga Shukis, rašo, kad ši kuopa jau nutarė 
įstoti į Meno Sąjungą. . Tačiaus pinigus pri
sius taip greitai, kaip kuopa turės. .

Kitos mažesnės kuopos, kurios negali įstoti 
į Meno Sąjungą, tai aukauja pagal išgalę.. A 
LDLD 218 kuopa, Scottville, M i eft-,. surinko ir 
d. F. Žukas prisiuntė $2.00 aukų.

Turtingą laišką gavome iš Hartfordo 
(Conn.) nuo draugo J. Kazlausko. šiame 
laiške radome money orderi už $13.25. Ta su
ma dalinasi sekamai: ALDLD 48 kuopos įsto
jimas į Meno Sąjungą $5.00, Laisvės Choro 
duoklės už 1935 metus—$5.00, bilos už veika
lus ir dainas—$3.25.

Tūlas laikas atgal šis draugas mus pabarė 
už Meno Sąjungos raštinės nerangumą. Ta
čiaus šių draugu pabarimą mes priimame, nes 
jie įrodo savo teisingumą darbais.

* * *
Gerai veikia ir Detroito Aido Choras. Drau

gė Lillian Gugas jau prisiuntė Aido duokles 
už 1935 metus., Na, o reikia pasakyti, kad 
kai kurie chorai dar nei už 1933 metus nėra 
mokėję.

Be to. draugė L. Gugas rašo: “Aido Choras 
nadarė tarima, kad Meno Sąjungą, kuri išlei
džia muzika ir veikalus, nesiustu pavieniams 
nariams. Kartais ima labai daug laiko, kol 
narvs atneša chorui tuos siuntinius į susirin
kimą.”

Mes galime pasakvti. kad niekuomet pavie
niams muzikos bei veikalų nesiunčiame. Tas 
pasitaiko tik todėl, kuomet choruose įvyksta 
permainos, tampa išrinkti kiti viršininkai, se
kretoriai, o Meno Sąjungai apie tai nebūna 
pranešta, arba nenurodoma, kam reikia siųsti 
leidinius.

Todėl ši pastaba tinka visiems mūšų cho
rams. Kuomet tik įvyksta permainos choro 
valdyboie bei grupėje, tai reikia apie tai pra
nešti Meno Sąjungos centrui ir nurodyti, ku
rio asmens vardu keikia siuntinėti Meno Są
jungos leidiniai. 

* ' * *
Duoklės gauta ir iš Gardnerio choro. Pir- 

miaus tenais buvo mūsų choras žinomas, kai
po Jaunuolių Choras. Dabar tas choras pa
keitė savo vardą. Jis vadinasi Lyros Choras.

Apie tai praneša finansų sekretorė, Julia 
Netsil. Matomai, visi choro veikėjai yra jau
ni žmonės. Tikimės, kad pas juos bus daug 
energijos veikimui.

Ypatingai Mass, valstijoj jau senesnių žmo
nių mūsų chorų valdybose tik sėklai yra pa
silikę. Tenais veikia ne tik choruose, bet ir 
Apskričio valdyboje jauni, amerikoniški žmo
nės.

Tai labai geras reiškinys, kad mūsų judė
jime jau atsiranda nauji žmęnės, kurie užima 
senesniųjų, pavargusių, pasenusių vietas. Tik 
reikia taip veikti, kad jaunimas perimtų se
nesniųjų organizacinius patyrimus. Tai yra 
tas tradicijas, kurios yra geriausios ir nau
dingiausios auklėjimui mūsų meninio ir kul-

greitai trupa

Amerikos Rašytojų Kongresas
(žemiau telpa šaukimas Amerikos rašytojų 

kongreso, šį kongreso šaukimą pilnai užgy- 
rė Amerikos komunistų spauda, kaip tai: 
“Daily Worker”, “Newl Masses” ir kiti. Nėra 
abejonės, kad šį, rašytojų kongreso šaukimą 
užgiria ir lietuvių komunistinė spauda. Kon
gresas ir lietuvių prolet. kūrybai daug pa-' 
dės-.—Red.)

Kapitalistinė sistema taip
prieš mūsų akis, kad dešimts metų atgal var
giai daugiau kaip saujelė rašytojų buvo pa
kankamai plačiai matančių ir drąsių, kad pa
sisakyti už proletarinę revoliuciją, šiandien 
jau šimtai poetų, novelistų, dramaturgų, kri
tikų, trumpų vaizdelių rašytojų ir žurnalistų 
pasisako už reikalingumą asmeniai gelbėti pa- 
skubinimui kapitalizmo sunaikinimo ir įsteigi
mui darbininkų valdžios.;

Mes susiduriame su dviejų rūšių problemo
mis. Pirma, problema efektyvio politinio vei
kimo. Pavojus karo ir fašizmo yra visur aiš
kus. Mes visi galime matyti nuolatinį šalių 
ėjimą (maršavimą) link karo ir iš sporadiš
kų užpuolimų keitimąsi į organizuotą fašistinį 
terorą.

Klausimas stovi taip: kaip mes galime sėk
mingiausia veiki! prieš šiuos pavojaus dvy
nus? ■ . i’ ’ [ '•*> •* f

Iš antros pusės, vėl yra ypatingos proble
mos' mums, rašytojams, tai vaizdavimas mū
sų darbe ’ naujo Amerikos scenos supratimo, 
kuris kyla iš to,'kad mes įstojom revoliucinin 
darban. Naujas ' 
kiekvienam rašyto; 
sakyti už naują gy 
jo eiti. Ir vien tik 
spektyvom, pasirodys, kad tik šie du dalykai 
tereiškia. Revoliu 
rybinių rašytojų eiles.

Daug revoliucinių rašytojų gyvena kūribi- 
niai išsiskyrę. J;em stoka progų diskusuoti 
svarbias problemas su tokiais pat rašytojais. 
Kiti taip užsiėmę revoliuciniu darbu, kad ne
turi progos egzaminavimui ir analizavimui. 
Niekuomet rašytojai visos šalies nebuvo su
važiavę į daiktą delei pamatinio diskusavimo, 
svarstymo.

Mes siūlome, todėl, kad Kongresas Ameri
kos revoliucinių rašytojų būtų laikomas New 
Yorko mieste, gegužės 1 d., 1935. Į šį kon
gresą turi būt kviečiamą visi rašytojai, kurie 
jau pasiekė bent kokį laipsnį savo veikiamam 
lauke; kurie aiškiai parodė savo simpatijas 
revoliuciniam klausimui ; kurie jau nereikalau
ja įtikinti, kad kapitalizmas genda, kad revo
liucija yra neišvengiama. Aišku, kad mes 
bandysime laimėti ir įtikinti ir tuos rašytojus 
į mūsų pusę, kurie dar nėra taip įsitikinę.

šis Kongresas bus pašvęstas iškėlimui visų 
fazių, kur rašytojas gali dalyvauti kovoje prieš 
karą,, už palaikymą civilių laisvių ir sunaikini
mui fašistinių tendencijų visur. Jis išvystys 
galimybes platesniam paskleidimui revoliuci
nių knygų ir pageriąs, revoliucinę spaudą, taip
gi santikius tarpe revoliucinio! rašytojaus ir 
buržuazinių leidėjų ir redaktorių. Jis (kon
gresas) duos technikines diskusijas, kaip li- 
teratiniai galima’panaudoti marksistinę filozo- 
fiją ir santikius tarpe kūrėjo ir kritiko. Jis 
susolidarizuos mūsų eiles.

Mes manome, kad toks Kongresas turi su
tverti Amerikos Rašytojų Lygą, prisidėjusią 
prie Revoliucinių Rašytojų Tarptautinės Są
jungos. Europos šalyse R.R.T.S. (angliškai ši 
organizacija vadinasi International Union of

i

jRenaisansas yra pasaulyje; 
ui yra laikas (proga) pasi- 
venimą ir revoliuciniai prie 
, vaduojantis istorinėm per-

cine dvasia pereina į kū-

Binghamton, N. Y.
. —» ■■■■

i Aušros Choro Gyvybe

Aušros Choro gyvybės pul
sas yra labai menkas. Pereitą 
vasarą buvo pradėta traukti 
choran jaunuoliai, ir ja'u buvo l

Revolutionary Writers, arba—I.U.R.W.) yra 
avangardas literatūros ir politinio veikimo. 
Francijoj, pavyzdžiui, po vadovyste tokių žmo
nių, kaip Henri Barbusse, Romain Rolland, 
Andre Malraux, Andre Gide ir Louis Aragon, 
ji buvo fronte stebėtinų kovų suvienytos darbi- 
riinkų klasės prieš fašizmą.

Programa Amerikos Rašytojų Lygos bus 
švystyta Kongrese, dedant sekamus pamatus: 

kova prieš karą ir fašizmą; gynimas Sovietų 
Sąjungos nuo kapitalistinių puolikų; už vysty
mą ir stiprinimą revoliucinio darbininkų ju
dėjimo; prieš baltąjį šovinizmą (prieš viso
kias formas negrų diskriminavimo ir perse
kiojimo) ir prieš persekiojimą tautinių ma
rumų ir sveturgimių; solidarumas su kolonijų 
įmonėmis, kuomet jie kovoja už savo laisvę; 
prieš įtaką buržuazinių idėjų Amerikos libe
ralizme; prieš įkalinimą revoliucinių rašytojų 
ir artistų, taip pat ir prieš kalinimą kitų kla
sių karo kalinių visame pasaulyje.

Pagal savo ypatybę, mūsų organizacija ne- 
Įužims laiką ir energiją savo narių adminis- 
tratyviams uždaviniams; vieton to, ji ati
dengs, kolektyvėmis diskusijomis, geriausius 
būdus, kaip rašytojas, kaipo rašytojas, galė
tų funkcionuoti sparčiai besivystančiam 
zyje.
‘Pasirašiusieji yra tarpe tų, kurie iki 

pasirašė kongreso šaukimą:

J

i

kri-

šiol

Ę

Nelson Algren 
Arnold B. Armstrong 
Nathan Asch 
Maxwell Bodenheim 
Thomas Boyd 
Earl Browder 
Bob Brown 
Fielding Burke 
Kenneth Burke 

rskine Caldwell
Alan Calmer 
Robert Cantwell 
Lester Cohen 
Jack Conroy 
Malcolm Cowley 
Edward Dahlberg 
Theodor Dreiser 
Guy Endore 
James T. Farrell 

. Ben Field 
Valdo Frank 
Joseph Freeman 
Michael Gold • 
Eugene Gordon 
Horace Gregory 
Henry Hart 
Clarence Hathaway 
Josephine Herbst 
Granville Hicks 
Langston Hughes 
Orris Johns 
Arthur Kallet 
Herbert Kline 
Joshua Kunitz 
John H. Lawson 
Tillie Lerner 
Meridel Le Sueur 
Melvin Levy 
Louis Lozowick 
Grace Lumpkin 
Edward Newhouse 
Joseph North 
Moissaje Olgin 
Samuel Ornitz 
Myra Page 
Paul Peters 
Allan Porter 
Harold Preece 
William Rollins 
Paul Romąine 
Isidor Schneider 
Edwin Seaver 
Claire Sifton 
Paul Sifton 
George Sklar 
John L. Spivak 
Lincoln Steffens 
Phillip Stevenson 
Bernhard J. Stbrn 
Genevieve Taggard 
Alexander Trachtenberg 
Nathaniel West 
Ella Winter 
Richard Wright.

pradėta laikyti dainavimo pa
mokos. Manytą, kad rudens ir
žiemos sezone 
dys publikai.
Choran neįtra 
skaitlius jau 
pamokos tap

Po ilgam

choras pasiro- 
Bet nepavyko, 
akta ganėtinas 
olių. Dainavimo 
nutrauktos.

pasilsėjimui, vėl

nu
o

sumanyta choro varde veikti 
ką nors. 25 d. sausio įvyko 
Aušros Choro rengtas draugiš
kas vakaras, kuriame turėta 
maža vakarienė, pasikalbėji
mai ir šokiai. Nors publikos 
suėjo nepetdidelis būrys, bet 
kurie vakarienės laike šį tą

kalbėjo—visi pareiškė pagei
davimą, kad choras pradėtų 
veikti—ruoštų koncertą arba 
suvaidintų kokį scenos veika
lą.

Veikalo parinkime darbas 
pradėtas. Gal būt, neužilgo ir 
rolės bus dalinamos.

Choro draugiškame vakare 
prisiminta, kad vertėtų suruoš
ti koncertą “Laisvės” naudaL 
Bet šis sumanymas turės uud 
aptartas choro arba kitos or
ganizacijos oficialiame susirin
kime.

Šių metų vasarą sueis 20 rh e- 
tų, kaip Aušros Chorai susi
organizavęs. Tai jau eiles me
tų jubiliejus. Gal choras tatai 
paminės.

St. Jas—nis.

Sėkminga Sietyno 
Choro Vakarienė

NEWARK, N, J.—Sietyno 
Choras dar vieną gražų savo 
gyvenimo istorijos lapą atžy
mėjo smagiu ir sėkmingu va
karėliu, 20 dieną sausio, 1935 
metais. Vakarienė visais žvilg
sniais tikrai buvo vykusi ir, 
veikiausia, bus chorui arti 100 
dol. pelno.

Tiesą pasakius, choras jau 
buvo į skolą įlindęs apie 10-15 
dozl. ir ši finansinė parama 
jam buvo taip reikalinga, kaip 
žuviai vanduo. Publikos buvo 
apie 250, kuri smagiai linksmi
nosi iki pirmąi valandai ryto..

Choras turėjo svečių ir iš 
Brooklyn©: dd. Mizara, Bub
nys ir mokytojos, šalinaitės, 
tėveliai ir brolis. Ir iš Bayon- 
nės net 3 mašinos, apie -15 
draugų, o taip-pat apielinkėS 
kaimynų: Kearny - Harrison, 
Hillside, Bloomfield ir Vero
na draugai Abromavičiai, nuo
latiniai darbininkų judėjimo 
rėmėjai, atsilankė. Bet, žino
ma, didžiausią dalį publikos 
sudarė vietiniai žmonės, artimi 
choro rėmėjai ir simpatizato- 
riai. Gražus būrelis ir katali
kų žmonių dalyvavo.

Tai pagirtina, kad choras 
vis didesnę ir didesnę simpati
ją įgyja lietuviuose darbinin
kuose, neatsižiūrint politinių 
įsitikinimų.

Pati vakarienė, manau, taip
gi užganėdino svečius ir dar 
choras pridėjo trumpą progra
mėlę, atlikta paties choro, va
dovaujant nenuilstamai ir ga
biai muzikei, draugei B. šalį 
naitei. Magaryčiomis pridė
jo ir d. A. Višniauskas iš Bą-' 
yonnės savo keletą skambių 
dainelių, kas vakarą dar dau
giau paįvairino. ;

O gi mūsų draugės gaspadi- 
nės ne tik padėjo daug darbo 
ir rūpesčio vakarienės gamini
me, b‘et!ir didesnę dalį tikietų 
išplatino iš anksto.

Ką gi, pagaliaus parodo šis 
puikus sėkmingumas? O gi 
tą, kad bendras, planingas, 
draugiškas veikimas, visų cho
ristu harmoningumas duoda ir 
gražias pasekmes.

Kas iš chorisčių* daugiausia 
tikietų išplatino, dar neteko 
sužinot. Praeitą metą ta gar
bė priklausė draugei Skeistai- 
tienei, kuri virš 60 išplatino.. 
Gi Šiemet, manau, kad jos re-, 
kordas irgi bus augščiausias. 
Bravo, draugės ir draugai!’ 
Taip ir reikia. Bendrai, vie
ningai reikia darbuotis labui 
organizacijos ir visos darbo 
liaudies

Beje, d. Buknys, “Laisvės” 
gaspadorius, irgi prisidėjo va
karo pamarginime. “Užfundi- 
jo” Sovietu Sąjungos saldainių, 
kurių apščiai turėjo ir visus 
čia paliko.

Nuo širdies ačiuoju daininin-
(Pabaiga 5 pusi.)
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Pasekmingas Draugo Lenino Paminėjimas
DETROIT, Mich. 

20-tą dieną, 2 vai. 
milžiniškoj Arena 
Auditorijoj, įvyko 
garbingiausio r e v o 1 iucionie- 
riaus ir darbo žmonių vado 
Lenino 11-kos metų jo mirties 
sukaktuvių paminėjimas. Tai 
žymus ir istorinis įvykis tarpe 
darbo masių visame pasauly
je. Nbrs draugas Leninas yra 
miręs jau 11-ka metų atgal, 
tačiau jo mokslas, jo dvasia, 
jo darbai ir jo pasiaukavimas 
už viso pasaulio proletariatą, 
kad paliuosavus jį iš vergijos, 
puikiausiai gyvuoja ir gyvuos! 
Lenino troškimas, kuriam jis 
dirbo gyvas būdamas, bus at
siektas !

______ t
jos hitlerininkų, kas liudija, 
kad jei darbo masės neims 
griežtų priemonių kovoti prieš 
tą visą, tai šalies prispaustoji 
klasė žmonių rengiama pas
kandinti kraujuose, tūkstan
čius supūdyti kalėjimuose. Kal
bėtojas nurodė, kad Fr. 
Coughlin organizuoja fašistinę 
armiją, kurios viduryje jis, 
greičiausia, apsišauks ameri
konišku Hitleriu. Tai gy
vi vaizdai, kas šiandien deda
si šioj šalyj. Publikai bus gi
lus atsiminimas draugo Amte- 
rio prakalbos.

Užbaigus Amteriui kalbėti, 
publika ilgai lydėjo jo kalbą 
triukšmingais a p lodismentais. 
Beje, reikia paminėti ir tai, 

Paminėjimas pas mus, Dėt-'kad pasirodant draugui Am- 
roite, pavyko puikiausiai. Svie-’teriui ant estrados publika pa
to buvo suplaukę į šią milži- sitiko jį sustojusi, sudainuo- 
niško didumo auditoriją kelio- dama Internacionalą. Svetainė 
lika tūkstančių. Nors, tiesa, buvo “išpuošta“ įvairiomis 
galėjo būti žmonių dar dau- karikatūromis visų didžiųjų 
giau. Rods, pasitaikė oras i kapitalis. končų ; buvo Hitlerio, 
irgi nekokis ir tas, mancu,! Roosevelto, Johnsono, Greeno, 
daug žmonių sutrukdė. | ir eilės kitų.

Taipgi prieš šį parengimą1 Šiame minėjime-buvo įteik- 
buvo paleistos gengsterių kai- skirtingoms grupėms bei 
bos, kad būk policija -užpuls'kuopelėms Komunistų Parti- 
minėtą mitingą: kalbėtojus su- J°s dovanos—garbės vėliavos

— Sausio 
po pietų, 
Gardens 
pasaulyj

areštuos, žmones susirinkusius už pasidarbavimą rekrutavime 
išvaikys. Dar daugiau, buvo narių į Komunistų Partijos ci- 
paskalai, kad būk dirbtuvių' les. Buvo apdovanotos ir tos 
bosai susirinks į parengimą ir,SruPės arba kuopos, kurios ta- 
dabos, ar nepamatys savoį me dirbo apsnūdusiai, taip 
dirbtuvės darbininkų. Ir jeigu sakant, nesistengė darbuotis, 
kurį pastebės, tai tas jau dar- ^ie atsilikėliai gavo juodos 
bo daugiau toj kompanijoj iki spalvos vėliavas.
žilos galvos nebegausiąs, ir

us

kali-

nutartav , . .1. las vakaras, su labai puikia progra-
sauktl didelį reitingą, įtrau- ma, Įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 
kiant ir pašalinius .draugus. 7;3° vakare, LAPC Ballruimyje, 
Dalyvaus geras .kalbėtojas ir Bus rodomas garsus .Sovietų judis

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

sekretorė

vįi'dą distrikte

Tomam liffg
;ą. į O mes, ko-

. (RUSSIA)

ei ją.
Ramanauskiene.B.

I PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Fin

atsibus 4 d. vasario,

er Shop)(Barb
(taisyta ,pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekama

-■

gelbėjimui 9 Scottsboro jau-’ 
nuolių gyvasties ir kaip apgin
ti Philadelphijos 6 suareštuo
tus priešfašistinius draugus ir

su- 
ta- 
ke-

lesinis susirinkimas 
(Fpb.), M. and H.

91 Steamboat Rd., 
VĮsi nariai daly- 

kuriįų mokestys už-

PHILADE
ALDLD 10 kp. 
d. vasario, 7:30

igkitės padary- 
idęliu ir pasek- 
aukite .visi na- 

e neprigulinčius

GERIAUSIAS KONCERTAS 
VISAME BROOKLYNE!

'Kampas 23rd St.

ykją ir ateityje 
gaijdzacijos ne

Apskričio stovinčio 
o pikniko komisijos

j.į
Bus rodomas garsus .Sovietų judis

Visi ir visos vi: 
kyti į šią naują 
pasidabinti savo

CHARLES’ 
BARB

Watson ir'rim daug svarbių reikalų .apsvarsty; 
g^ęsia ilgi me-

dištrikto ir po- 
prašome, kad

Prof. fHanka ir jo mokiniai 
duos programą ’

Kiti Lietuvių Muzikai-Solis- 
tai Deklamatoriai Dalyvaus

Sausio 21 d. įvyko Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 9-tos kuopos susirinkimas. 
Šitas susirinkimas btivo vienas 
iš didžiausių. Fin.
pranešė, kad daug senų narių 
nėra užsimokėję duokles už 
1934 m.

-.ww- v;

Philadelphia, Pa.

Tol. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

, kampas Inman St., 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE, MASS
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

sujloš veikalus 
Jaunuoliai Neturi 

Paliuosuokim Tom

kaina: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

WORKERS CENTER
SVETAINĖJE

723 5th Ave.,
SO. BROOKLYN, N. Y.

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNKpN AVENUE, 
Brook

R

komitetų yra ragi- 
angias pribūti ant

ALPMS 2-tro Aps. Stov. Kom.
(28-29)

ržinskas po $1. KEARNY - HARRISON, N. J. I 
Atsiliepdami į Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo nacionalės se-'

šaukimą sukelti $10,000 Scottsboro- .
i Herndono fondan rusų Mutual Aid ;

l ir TDA kuopa, 
Keamoy, rengia Scottsboro vakarą. 
Tas vakaras, su labai puikia progra- ,

4 d. vasario, 7:30 \,__,__ _  __
. . T_ . . , - ■ Str. Visi nariai Malonėkite dalyvaut,
būtent: Kaip geriau padėti iš- nes turim daug 
ct/a 1 l'i a 11 m i n O -» *-» Į svarstyt, taipgi M

. simokėję duoklių,
kėkite, ir naujų narių atsiveskite.

eitĮyje, prie dis- 
o bazart). Kaip 

seniau, lietuviai turės savo 
is dalykais par-

■ Į (28-29)

.PHIA, PA.
susirinkimas -Įvyks 
v. yak., 995 N. 5th

svarbių reikalų ap- 
urie dar nesate už- 
ateikite ir pasimo-

T Sekr., K. B.
(27-28)---- 1-------

HARTFOjRDj CONN.
TDA mitingas

pirmadienio vakare, 57 Park St. Visi 
nariai malonėkit i dalyvaut, nes tu-

• • ■ ■ ■ I • I j

tie nariai, bus prieita su jais 
prie viešumos.

Mūsų vieno nario, choriečio 
d. Juozuko Bukino tėvus pati
ko apverktina nelaimė. Saus. 8 
d., važiuojant automobilium 
skersai gelžkelį pagavo auto
mobilių traukinys, Juozuko tė
velį veik ant vietos užmušė, 
po keturių valandų pasimirė. 
Mamytę taipgi labai! skaudžiai 
sužeidė. Ji randasi Alvise li
goninėj, C Buildingė, ant tre-

vaizdą lošti, lošėjai ir publika 
‘sudainuoja entuziastiška1! In
ternacionalą.

Ant užbaigos žydų Freiheit 
Choras sudainuoja taipgi ketu
rias darbininkiškas dainas,.ku
rių turinį jų mokytojas per 
garsiakalbį išaiškino publikai. 
Aš manau, kad labai praktiš
ka išalkinti žmonėms dainas, 
kurias choras dainuoja nesu
prantamoj kalboj. Tada klau
sytojai kitoniškai jas įvertina.
Kitu kartu mūsų mokytojas W. j čio augšto. Kas turite laiko, 
Gugas turėtų taip pat pada- aplankykite Julę Buknienę. 
ryti, šiame mitinge išplatinta i Lankymo valandos, nuo 1 iki 
daug darbininkiškos literatū
ros ir gauta daug naujų narių 
į Komunistų Partiją.

Šiame minėjime buvo ma
tytis ir iš kitų didmiesčių da
lyvių arba svečių, būtent: 
brooklynietė, Kastancija Men- 
keliuniutė dalyvavo. Jis buvo 
užsiregistravus ir padainuoti 
programoj, tačiaus, greičiau
sia, del stokos laiko ji nedai
navo. Paskui- mačiau chika- 
gietę, Jonikienę, ir daugiau 
pažįstamų iš skirtingų koloni
jų-

4 vai. po pietų; ir nuo 7 iki 8 
vakare. Linkėtina sėkmingai il
gai u tinai pasveikti Julei Buk- 
nienei.

Choro Korespondentas,
J. J. Butkus.

du streiko vač 
Lippą, kuriems 
tai kalėjimo.

Gynimui virš 
reikalinga danu pinigų, 
tarta vasario ( 
vauti masiniam 
Eiti aukų rinli 
draugai bei dr 
tant didele sve.i 
tų draugų gyi 
Galeckai paav 
Rųtkus ir J. Kui

Lietuvos politiniams 
niams A. Kupčiūnas aukavo kretorčs, Anna Damon, skubų atsi- 
50 centų. ’ J ■ ■ Herndono fondan

Vasario 10 d. vai.-po pie- Society 05 kuopa 
tų, 995 N. 5tlh 1st.,

minėtų draugų 
Nu- 

7eb.) 2-3 daly- 
auku rinkime, 

cti apsiėinė 5 
|augės. Ir ma
rką virš minė- 
nimui draugai 
kąvo $10, J.

ti,1 nežinia, kodėl draugai nesilanko į 
mitingus, tad visi darbininkai pra
dėkim dirbt, visi ateikite į susirinki
mą ir visi savo darbą atlikim, kaip 
reikia.

Org., A. Kondrotas.
(27-28)

WILKES BARRE, PA. •
XPLA 51 kp. rengia didelę vaka

rienę, nedėlioj, 3 d. vasario, G vai. 
vakaro. Įžanga tik 3.5 centai. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut ir 
linksmai laiką praleist.

Komisija.
■ ' ' ’ (27-28)

“Revoliucionieriaus užrašai” (The 
Diary of a Revolutionist). Judį ro
dys lygiai 7:30. Po judžio šokiai prie 
“Jazz Band” muzikos. Tikietais 35c., 
vaikams 10c. Harrisono ir Kearny, 
taipgi ir artimų apielinkių darbinin
kai raginami dalyvauti.

(26-28)

Dalyvaus gera, 
grupė lošėjų 
“Scottsboro 
Mirti!” ir ‘ 
Mooney!”

Draugai, ste 
ti šį mitingą d 
mingu. Dalyv 
riai ir įtraukit 
draugus, kad paniatytų šį loši
mą visai už c 
taptų šios or, 
riai s.

Nutarta, kac kuopa prisidė
tų, kaip ir pra< ' 
trikto rengiam 
ir 
stalą su įvairia 
davimui. Prašome visų drau
gių ir draugų padjėti mums pa
statyti lietuvių vąrdą distrikte 
pirmoj vietoj—turėti gražiau
sių daiktų ir sukelti daugiau
sia pinigų.

Mes, varde 
litinių kalinių 
seniau aukavusieji draugai ir 
draugės n e atsisakytu m et au
kauti ir šį me 
misija, žadamįj visus atlanky
ti renkant dai

Tarpt. Dar 
kuopos susiri 
kas mėnesio 
995 N. 5th fet.J Phila., 
Kviečiame visi 
ateiti į susirinki] 
syti į šią darb niūkų organiža-

“Naudokite Medy Vietoj Cukraus,”
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

Reikia prisiminti negeistinus 
papročius kai kurių mūsų Ai
do Choro choristų, šita yda 
jau 'vyrauja nuo seniau, bet 
iki,šiolei buvo tikėtasi, kad tie 
nariai, choriečiai, pasitaisys, 
tai spaudoj šį. dalyką ir nekė- 
lėme. Bet juo tolyn, juo tie 
nariai pradeda priprasti prie 
to labiau. Tai jau ilgiau ne-^ 
galima to užtylėti.

Dalykas štai kame: kuomet 
būna paties choro koks paren
gimas, koncertas, ar šiaip kas, 
tai į parengimą susirenka cho
ristai iki vienam. Tas pagir
tina. Bet ant nelaimės, visai 
kitaip įvyksta, kuomet reikia 
chorui dalyvauti tarptautiška- 
me parengime. Ir jeigu kai 
kurie choriečiai sužino, kad 
ten nebus šokių po programo, 
tai ir neina dainuoti, vis
ką pametę, eina kur į 
kokius “sklokos” “koncertus” 

kokius buržuazi- 
gėmius.” Kuo- 

Kliubo narius. Tai vienas met mums reikia kuo puikiau- 
įspūdingiausių vaizdų, kokį aš sjaj pasirodyti tarptautinei vi
ešu matęs kada suvaidinantisuomenei, tada mes liekamės 
Parodoma, kaip per veidrodį,! tiktai keletas rimtesnių jau- 
kaip iš pat gilios senovės pra-lnu°lių iki vienam, suaugę 
dėjo ponai jodinėti darbiniu- choriečiai. šitaip ilgiau daly
kams ant sprando ir vargstan- kai negalės pas mus būt tole- 
ti liaudis velka tą retežių jun-. ruojami. Choras turės imtis 
gą net iki šių dienų, po kapita- stropesnės disciplinos. Chorie- 
listine letena. Vėliau atsiran-'tė arba choristas būtinai turi 
da sąmoningų, 
darbo liaudžiai 
kurie pradeda aiškinti žmoni
jai jų vargus bei priespaudą, 
ir kas juos kankina, kodėl taip 
yra. Skatina darbininkus su
kilti prieš poniją. Darbinin
kai iš pradžių labai lėtu tem
pu pradeda išsijudinti prieš 
ponus. Bet vėliau ima dar 
daugiau darbininkus raginti 
pasiliuosuoti iš po nelaisvės 
tie- patys sąmoningesni darbi
ninkai. Ir, pagalios, prispaus
ta liaudis ima smarkiai išsiju
dinti, apsupa kapitalistinį ti
roną ir nutrenkia jį nuo savo 
pečių. Užbaigus šitą įspūdingą

Po tam sekė sveikinimai šio 
tam panašių paskalų buvo pa-įžymaus minėjimo. Sveikinimai 
sklidę. Vienok manau, 
bjaurūs gandai mažai darbi-j yra finansiniai pasveikinimai, 
ninku galėjo įtikinti. O tai vis kurie tęsėsi veik valandą lai- 
darbas niekšų, gengsterių, po- 

■ nų išnaudotojų, pasamdytų 
klapčiukų. Tačiaus, nepaisant 

’ visokio plauko agitatorių, mi
nėjimas yra nusisekęs visapu
siai;

Programas šio minėjimo bu
vo geras, įspūdingas ir reikš- 
mingas. Programą šio didžiu
lio minėjimo atidarė mūsų! Vėliaus buvo suvaidintas j arba 
darbininkiškas didžiulis Aidoj gražus vaizdas, per John Reed nius atletiškus 
Choras, sudainuodamas trls( 
skambias gražias darbininkiš
kas dainas, vadovaujant d. W. 
Gugui. Po ęlainų sekė eilė ge
rų prakalbų. Kalbėjo žymūs 
kalbėtojai, būtent: Ed. Wil
liams, Mary Himoff. Tai pa
vyzdinga kalbėtoja. Jos kal
bos plunktus publika lydėjo di
džiausiomis o v a c ijomis-aplo- 
dismentais. Ji kalbėjo 
pai, bet reikšmingai.

Principaliu kalbėtoju
Israel Amteris. Jis kalbėjo po
rą valandą laiko. Palietė abel- 
ną darbininkų problemą nuo 
a iki z. Nurodė daugybę gyvų 
faktorių, kas šioj šalyj yra 
planuojama per dykaduonius 

Ješ darbininkus, ir kur iš to 
seitis. Plačioj formoj nupie

pė šalies prezidento Roosęvelto 
/ pasigamintą programą nardyti 
f Šios Šalies liaudį į istorijoj ne

girdėtą vargą ir priespaudą. 
Sale to, nurodė labai aiškiai, 
kaip šioj šalyj, panašiai kaip 
ir Vokietijoj, grupuojasi gau-

toki nuo įvairių organizacijų, tai

ko. Teko girdėti ir po $20 
aukų. Po $10, tai labai daug. 
Paskui sekė po $5 ir taip to
liau iki 1 dolerio. Mūsų Ai
do Choras aukavo $5. Nepa
sisekė išgirsti, kiek aukų 
plaukė su pasveikinimais, 
čiau galima pasakyti, kad 
lėtas šimtų dolerių.

Vėliaus buvo

trum-

buvo

pasišventusių dalyvauti bent sykį į savaitę 
darbininkų,1 choro pamokose. Ir dalyvauti 

su choru, kur choras turi pil
dyti programa, nedarant skir
tumo ar choras pildo savų pa
rengimų programą, ar svetim- 
taučių-tarptautišką. Ir jeigu 
ant toliau nekurie choro na
riai to neprisilaikys, o mes 
juos visus žinom, kurie taip 
daro, tai ilgainiui jis arba ji 
negalės skaitytis organizacijos 
narys ar narė. Vadinasi, toks 
narys turės apleisti chorą. 
Šiuo sykiu, del progos pasitai
syti tiems nariams, praleidžia
me neminėję jų pavardžių. 
Bet jei ir ant toliau taip elgsis

svarbių darbų, 
šiais metais tu- 
darbą didesnė 
ir draugų. Da- 

ir 
igulėtų

Draugai, negerai darote, 
kad neįvertinate šios organiza
cijos palaikymo svarbumą. .

Pereitais metais, šioj orga
nizacijoj tedalyvaujant akty
viai tik keliem draugam, pasi
liko neatliktų 
Taigi, draugai, 
rime mestis į 
grupė draugių
lyvaukime susirinkimuose 
raginkime kitus, kad prig 
organizacijoj ir lankytų visus 
susirinkimus. Platinkime šios 
organizacijos organą “Labor 
Defender,” kuris kalba darbi
ninkams, nurodo svarbą šios 
organizacijos darbininkų ko
vose už duonos kąsnį ir palai
kymą žmoniškesnių sąlygų 
dirbtuvėse.

Draugai, jeigu mes neturė
tume šios organizacijos, kuri 
kožną darbininką gina nuo 
kapitalistų žiaurių puolimų ir 
kalėjimų, kuriuos puola už tai, 
kad darbininkai reikalauja ge
resnių gyvenimo sąlygų, mes 
neturėtume ginklo apsigyni
mui nuo žiaurių kapitalistų 
puolimų. Darbininkų gyveni
mo sąlygos aštrėja, bedarbė 
didėja, kas iššaukia darbinin
kus į kovą. Taigi, draugai, ne
atidėliokime, bet stiprinkime 
darbininkiškas organizacijas.

Šioj organizacijoj priklauso 
du jaunuoliai: F. Orlaltis ir 
A. Orlakiutė. Tiedu draugai 
ne tiktai priklauso, bet ir daug 
pagelbsti fūrbti org. labui. 
Būtų labai gerai, kad ir kiti 
jaunuoliai pasektų dd. Orta
kius ir prisirašytų į šią orga
nizaciją.

šiam susirinkime buvo iš
rinkta valdyba 1935 m. Buvo 
plačiai apkalbėti šie plausimai,

ktds ir pinigus, 
b. i Apsigynimo 
akįmai įvyksta 
3-Čią panedėlį, 

, Pa. 
us; dąrbininkus 
kimą ir prisira-

NORWOODj MASS.
ALPMS Antro 

komiteto ir metini 
posėdis Įvyks vasario 10, 1935, 11-tą 
valandą ryto, 37(1 Broadway, South 
Boston, Mass.

Visi nariai šių 
narni daryt past 
laiko.

GREAT N
LDS 24 kp. mė 

įvyks 4 d. vasaric 
Sabenko salėje, ! 
7:30 vai. vakare, 
vaukite ir jeigu 
sivilkę, tai ateikite iįr užsimokėkite.

□ ROSI N

ORGSIN

Siųskite Torgsin orderį į 
[ Sovietų Sąjungą savo gimi- 

nėm ar draugam ir padė
kite jiems pirkt iš Torgsino 
krautuvių, kurios yra kiek
viename didesniam mieste 

Tose 'krautuvėse yra lai
koma apie 15,000 augštos 
rūšies skirtingų vietos ga
mintų ir importuotų daik
tų ; drabužių, avalinės, a- 
patinių, miltų, cukraus, 
džiovintų ir įonservuotų 
daržiovių, kavos ir kitokių 
valgomų daiktų; prie ga- 
spadinystės reikmenų, ta
bakų ir kitko. Į vietas, kui 

a nėra Torgsino krautuvių 
daiktai būna greit pasiun
čiami per paštą.
Kainos gana prieinamos 

palyginant su kainom 
Amerikoje.

Patarnavimai Torgsino 
eilinėse krautuvėse visur 
prielankūs, tvarkingi, grei
ti ir mandagūs.
ITel Torgsino Orderių kreipkitės 

General Representative In U.S.A arba į banką savo apielinkėje 
at amtorg, 261 Fifth Ave., N.Y. arba į autorizuotą agentą.

LWUVB4
SOUTH BROOKLYNO LDS 50 KP. 4 METU SUKAKTUVIŲ KONCERTAS

RENGIA LDS 50 KUOPA IR JAUNUOLIŲ 226 KUOPA'
■|WS’

Įžanga 35 Ceritai •Prof. Alexander įlanka, Richmond Hill Music Studio Orchestra

NEDĖLIOJĘ

Vasario (February)

Šokiai prasidės 5 vai. vaka
re; koncertas 7-tą vai. Po 

koncerto vėl šokiai

Šokiams Grieš 
Myron Baron’ą Royal 

Arcadians
Lietuviškus ir Amerikoniš

kus šokius

PRANEŠIMAS!
Nauja Lietuviška

Barzdaskutylda
s sulyg kiekvieno 

pageidavimą.
PASIDABINKITE

d f •

a kviečiami atsilan- 
vietį, susipažinti ir 
plaukus ar veidą.

UP TO DATE 
ER SHOP

SERIflUSIfl. DUONA
VSCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKŠUS

Mes pe/kame geriausios rūšies mijtus—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—Brooklyno 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 aptielca, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Rochester, N. Y imtų ir pasinaudotų tų organi- kos.” Reikia pasakyti, kad lo- 
zacijų turtu savo asmeniškai Šimas pusėtinai gerai išėjo, vi- 
naudai? Jeigu buvo Bedarbių'si aktoriai savo užduotį atliko. 
Taryba, tai ten priklausė visi | Režisieriavo S. Valantinas. Lo- 
bedarbiai. Na, tai kokią teisę 

vietos del atsakymo' &ab turėti vienas bedarbis 
; naudotis visiems priklausan- 
i čiais pinigais? šiandien Ame-

gos pakėlimo. Užvakarykš- I 
čiame susikirtime su strei-1 
kieriais vienas policininkas |

evičius, '147 Fulton Ave.
i Jersey .City, N.

l 49—A. Matu

50—Elsie Noikus, • 14126 Fulton St., N.
Pittsburgh, 

L 51—V. Glaub 
Wilkes-Bnli

j.s.

Gerbiama “Laisvės” Red.:
Meldžiu man suteikti dien

raštyje
Rochesterio korespond e n t u i 
“L” Skaitytojui, kurio užme- 
timas ant manęs tilpo “L” 21 rik°je bedarbių randasi apie gos — T. Latvenas,

, Pa.
ičius, 314 George Ave., 
rro, Pa/

67—John Norkų*, 851 Ferdinand St., Scran
ton. Pa.

58—S. Rainard, 40 Ripley Rd., 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel. 74073 
Wilkes Barre. Pa., Tel. 84525 

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre, Pa., Tei. 20051 

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St ,

Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 
Centro Telefonas 91840 ro Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

v v . • \ . . i 1 1 vv i i iv» * n.užmuštas IT 14 darbininkų Į 52-P. Deveikis, 1011, N. La Salle st.,
, c I Chicago, 111. FOTOGRAFAS

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių i

Šime dalyvavo sekami asme
nys: Maikė <— S. Valantinas, 
jo žmona Keidė — L. Žemai
tienė, Džekis Versis iš Chica- 

, Franas 
Grybas — J. Dvilinskas, Ma- 

M. Vai-

sužeista.

15-ka milionų. Jeigu kiekvie
nas arba dalis jų tokiu pasi-'rytė Stalioraitytė — 
teisinimu vaduodamasis ban- (tonaitė, Barbora, senmergė — 

; dytų prisiplakti kur nors dar- Marinienė.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

53— J. Gūdi Skunkas, 
Pa.

54— Geo Bri.l 
Pontiac.

55— P. Alsko,

5*-V. Glaub , _ .
‘VMkeg-BnVre. Pa.

Prot. Rašt. .

437 Elm St., Tamaqua, 

knia, 2)22 Cryatal Lake Dr., 
Mich- i
, 980 Bjuce St., R. D. 1, 

Washington, Pa.
ličiihi, 316 George Avė., N. End, 

. Staskeivičius, 10 Melroso Ave.>

n., sausio 25 d. laidoj.
'Užmetimą ant manęs “L”, 

Skaitytojas daro apsilenkda
mas su tikra teisybe. Į

Pirmas iis rašo kad aš ta-'bininkų orKanizaciJ°J ir Pasi" 
4<.x ’ ; a tz r> i naudoti jų turtu, tai kas gi bu- pęs ismestas is A. K. Parti- 1

jos už nepildymą disciplinos.”
* Aš turiu jam pasakyti, kad aš 

pats pasitraukiau iš A. K. karnas: bedarbis ar ne bedar- 
Partijos, o ne partija išmetė bis, bet darbininkų organiza- 
manę. Partijos atstovai, kurie cijos pinigai naudoti asmeni-

< buvo pas manę atsilankę, tą ži-’niams tikslams be organizaci
ne ir girdėjo mano paties pa-! ‘ 
reiškimą jiems.
x Antras, atsisakymas atiduo
ti Lietuvių Bedarbių Tarybos 
pinigus ir kad aš juos suval
gęs. Neatidavimas pinigų taip- 

« gi yra buržuazinės tendencijos 
pareiškimas to korespondento 
ant manęs, nesiskaitant su šių 
dienų gyvenimo aplinkybėmis, beta, būk Sovietų Sąjungoj 
po kurių letena mes šiandieną ‘ žmonių gyvenimas esąs pasi- 
gyvename. Nėra žmonių kai- j baisėtinas, tikėjimai persekio- 
tė, kad jie negali užsimokėti jami, žmonės šaudomi be teis- 
nuomų (rendų) už gyvenimo mo.
butus; prisiėmę maisto iš krau-j Sausio 20, tūlas inžinierius, 
tuvių, negali atsiteisti krautu-■ buvęs Sovietų Sąjungoj 7 kar
vininkams. Pasiskolinai iš gi- tus, vienoj bažnyčioj kalbėjo 
minių, draugų taipgi jau nega- apie Sovietų Sąjungos žmonių gerėja.
Ii atsiteisti jiems. Tas pats ir gyvenimą. Jam buvo pastaty- (jarb.

tas klausimas :
“Kodėl už vieno Kirovo 

mušimą tiek daug žmonių 
šaudė?”

“Tie žmonės senai verti

Bedarbis.

APLA CENTRO KOMITETO 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ANTRASAI

tų?
Mūsų nusistatymas yra se-

jos žinios ir pritarimo neleisti
na I

Waterbury, Conn
Apie Buvusias Prakalbas ir

Daugeliui žmonių yra įkal-

Easton, Pa

Ii atsiteisti jiems.
su mano skolų atsiteisimu: tai* 
nėra mano kaltė, bet ekonomi
nės ir politinės 
kaltė. Tą turėtų 
pondentas “L” 
Jeigu jis to dar

UŽ- 
su-

bu-

rėti, kad tie žmonės b,uvo su-j 
ir vesdavo

priespaudos 
žinoti kores-
Skaitytojas.

nejaučia, tai vo sušaudyti. Kada aš buvau 
tikrenybėj jo dar nepalietė ta tenai, man būdavo keista žiū-

’ šiurkšti ekonominė depresija.
Be to, dar pats Lietuvių Be- važiavę iš kitur

darbių Skyrius jau du metai, viešą agitaciją už nuvertimą 
‘kaip neegzistuoja. Bedarbė, Sovietų. Jie visi buvo teroris- 

rodos, dar nepasibaigė, gali (tai ir priklausė prie teroristų 
tas skyrius vėl atsinaujinti ir, organizacijos, kurios tikslas iš- 
pareikalauti iš manęs tų pini-i žudyti visus Sovietų veikėjus 
gų. O jei aš, juos turėdamas, j ir užimti valdžios vairą. Aš 
išdubčiau Tarptautinei Tary- nesupratau, delko valdžia 
bai, ką lietuvių skyriaus bedar- jiems nieko nedarė. Gal laukė 
biai tada manytų apie tokį progos. Kada nužudė Kirovą,1 
mano sauvališką pasielgimą be, tada pradėjo juos gaudyti iri 

• ju visu nusvarstymo? Tai nė-'sušaudė. Ir ką su tokiais turė
jo daryti? Mano supratimu,I 
jie gerai pasielgė.”

“Ar tiesa, kad Sovietai per
sekioja tikėjimus?

;jų visų nusvarstymo? 
ra mano vieno dalykas.

A. Sereika.

“Laisvės” Red. Pastaba: Pasi
rodo, kad A. Sereika prisipa
žįsta sunaudojęs Bedarbių Ta- persekiojimo tikėjimo. Bažny- 
rybos pinigus ir kaltina mūsų' čios visur atdaros ir žmonės, 
korespondentą, kam šis tokius kurie nori — eina, nenori — 
dalykus Sereikai primena. Jis neina. Pas jaunuosius ėjimas į 
tai vadina “buržuazinės ten-’bažnyčią pranykęs, ba jiems 
dencijos pareiškimu.” Tai klai- mokyklose išaiškina, ką reiš- 
da! Jeigu šitaip į organizaci-' kia tikėjimas.'Kurių tėvai ei-

Rėformistiniu ar Revoliuciniu 
Keliu?

Sausio 26 d. C. L. U. svetai
nėje įvyko paminėjimas Leni
no mirties sukakties. Surengė 
vietos Komunistų Partija. Kal
bėjo C. Hathaway. Kalbėtojas 

į savo turiningoj kalboj labai 
įvaizdžiai supažindino susirin- 
' kusius su Lenino darbais ir 
J mokymais. Gyvais' faktais pri- 
parodė, kad tik Markso-Leni- 
no nurodytu keliu einant dar
bininkai nusikratys kapitaliz
mą o ne reformistų, kaip tai, 
Norman Thomaso ir Co. “Ru
sijos darbininkai, — kalbėto
jas sako, — pasirinko Lenino 
kelią, tai dabar ten statomas 
socializmas; nėra bedarbės ir 17~ 
su kiekviena diena darbininkų 

. O Vokietijos 
buvo vedami reformis- 

tiniu, neva taikiu būdu, gi 
šiandieną ten gyvuoja kruvi
nas fašizmas ir darbininkų są
lygos kaskart darosi nepaken- 
čiamesnės. O N. Thomaso pro
grama niekuo nesiskiria 
Vokietijos reformistų. . .”

Aišku, kalbėtojas davė 
prasti, kad Lenino kelias 
Komunistų Partijos kelias ir 
kad be proletariato diktatū- 

36—Joo Pečeliūnas. 
111.

Pirmininkas J. Gataveckas,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Vice pirmininkas C. Stašinskas,
1420 Beamer i Ave. New Kensington, Pa.

Sekretorius J. Gasiunas,
1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, 

Iždininkas J. Yesadavičia,
. 538 3rd Ave., New Kensington, Pa. 

Iždo Globojai:
J.

J.

D.

Pa.

DIDELIS NUPIGINIMAS
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.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS 

J. GEORGĖ LIPSIUS 
ir inveiUigaterius
W. BENSON
raštinę j sekančią vietą:

30 Lincoln-Liberty
Building

3road ir Chesnut,
PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

persikėlė
1324-

Urbonas, 1401 Page St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Miliauskas, 626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa. 
Lekavičius, BOX 52, 
Finleyville, Pa.

Kuopos Sekretorius ir antrašas
2— A. Yankauskas, 3317 W,_ 

Corliss Sta., Pittsburgh,
3— J. Gataveckas, 109 Cress

4—St. .Kuzmickus, 197 Ohio 
doah, Pa.

5 kp.—K. Dumčius, 
McAdoo, Pa.

6—K. Romand, 
Cleveland, Ohio.

7—J. D. Sliekus, 8121 
wood. Pa.

8—J J. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa.

9—J. Yasudaviče,
Kensington, Pa.

10—J. Albauskia, N 

Heights, Iii.
r • ~ ‘ ~ ‘

12— John 1 Kinderis, 
Ambridge. Pa.

13— S. "
Pa

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
N. Braddock, Pa.

15— P. Kave,’'uisku», 800 Todd St., Aliquippa, ;
Pa.L )

16— J. Šileika, 14^ Pine St.. Nanticoke, Pa. i 
. Senulis, P. O. Box 136, East

Pittsburgh, Pa.
19— John Stanevich, P. O. Box 43, Summer

lee, W. Va.
20— Wifa. Yonikas, P. O, Box 11,

22— P. Cibulskis. 286

23— Chiis Strauss, P.
W. Va.

24— P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown, 
Ohio.

25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa
lo, h- V.

26— A. I Dambauskas, 224 E. Mahanoy Ave., 
Girardville, ,Pa.

i 27—E. Narakienc, Box 241, Wilsonville, Ill. I 
DUO 29—Antanas kubllskia. Box 236, ' Goal Ceu-

Cd'1
80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, 111. <
32—L. Tilvik, 38. N. 7th St., Easton. Pa.
33,—P. I Samulionis, 1238 Front Ave., N. W. 

Grtind ICapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, P. O. Box 113 Royal

ton, III. i *
35— M. Krikštanas, 1512 Mdhauk St., Sha

mokin, Pa.
_ _____ __________ _ 1009 So. Hobson St., 

Harrisburg. 111.
•J. Siniatiskas, Box 182, Coverdale, Pa.
-F. Šaučulis, 
Frankton, ill.

39— Tony Zedolek, 
linsville, 111.

40— J. A. “ .
Akron, Ohio.

su
yra

ros negalimas perėjimas iš 
kapitalizmo į socializmą. Už
baigdamas, kvietė darbinin
kus prie vienybės ant klasių 
kovos pamatų, ypatingai šiuo 
momentu, kuomet fašizmas 
taip sparčiai kelia galvą šio- 

Ije šalyje. Abėlnai, parengi
mas nors buvo ir siaurokas, ta- 
čiaus padarė nemažo įspūdžio 
politiniai.

Vienas trūkumas buvo, tai 
tas, kad garsinta drama nebu- 

Netiesa. Tenai nėra jokio vo išpildyta. Komunistų Part.
prašė šių žodžių rašytojo pa
reikšti apgailestavimą, kad 
taip atsitiko. Priežastis buvo: 
stoka finansų. Ir reikia pridur
ti, kad lėšų stokavimas sulai
ko partiją nuo platesnio vei
kimo abelnai. Darbininkai pri- 

jas žiūrėtų visf, kaip žiuri Se- na į bažnyčią, tai tuos vaikai valėtų atkreipti į tai domę ir 
reika, tai mūsų organizacijų erzina, — vadindami senoviš-1 daugiau prigelbėti jai medžia- 
padėtis būtų apverktina. Su- kais.” ! giniai, juk tai mūsų, darbinin-

Tasai inžinierius nėra parti- kų, paiTija!
nis. Jisai sakė: “Ką aš tenai 
būdamas mačiau, tai ir sa
kau.”

* tinkam, kad darbininkas, pa
liestas bedarbės, atsiduria sun
kioj padėtyj. Sutinkam, kad 
ir Sereika tokioj padėtyj ran
dasi. Gerai, bet kas gi būtų, 
jei bedarbės paliesti asmenys, 
kurie užima įvairose organi
zacijose atsakomingas vietas,

Rengiamos Prakalbos
ALDLD 13 k p., ryšyj su Vi

to Aps. maršrutu, rengia pra- 
! kalbas nedėlioj, vasario 10 d., 

Sausio 27 d. buvo sulošta 2 yal. po pietų, Easton Baking 
komedija “žentai iš Ameri-

Iš Buvusio Teatro

MENO SKYRIAUS DALIS
SIETYNO VAKARIENĖ

(Tasa iš 3-čio pusi.) 
kui d. Višniauskui už daineles, 
apielinkių miestelių ir vieti
niams svečiams ir simpatizato- 
riams už atsilankymą ir para
mą Sietyno Chorui, veikian
čiam darbininkiškos dailės sri
tyje.

konferencija. Meno darbas

Co. svetainėje, 36 N. 7th-St. 
Dabar eina vajus už ALDLD 
naujus narius, bus kalbama a- 
pie šią organizaciją, jos rolę 
klasių kovoje ir tt. Taipgi šiuo 
laikotarpiu yra eilė kitų svar-

yra didelis, £ad ir menininkų bių klausimų, kurie bus pa- 
susirinkimas turi būti nemažas., besti šiose prakalbose, klausi** 

., . ... imai, liečianti darbininkų kla-
Konferencijai pasibaigus,kokios išvados reikia 

prasidės linksmas vakarėlis ir mums> darbininkams, laikytis; 
šokiai. Bus gera meniška pro- Bedarbė, kada bus galas šiam 

la, dainuos: Aido Cho- krizjUį ? Ar užviešpataus fa- 
Newarko Sietyno Choras, I §įzmas Amerikoj? Ar Hitleris

prasidės linksmas vakarėlis ir

St.Cal'son 
Pa. 
St.
Carnegie, 

Ave. Shenan-

123 E. Monroe St.,

764 E. 92nd St.

Elroy Ave., Brent.

1401 Page St.,

538—3rd Ave., New

1100 Union Ave., Chicago ,

11—A. iBaktis, P. O. Box 48, New Eagle, Pa.
489 Maplewood Ave., >

Orban, R. F. D. 42, Rices Landing, I-

Pa.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė

Dailės Mylėtojas

Meno Sąjungos III Apskričio 
Konferencija ir Vakarėlis
Sekmadienj, 10 dieną vasa

rio, “Laisvės” name, Brookly- 
ne, N. Y., įvyks menininkų 
Trečio Apskričio metinė kon
ferencija; jos pradžia bus 
antrą valandą po pietų. Jeigu 
apskričio vienetai dar nėra 
išrinkę delegatus, tai pasirū
pinkite atlikti jų rinkimą kuo- 
greiČiausia. Delegatų skaičius 
nėra nustatytas—juo daugiau 
prisiusite jų, tuo bus gyvesnė

grama 
ras, 1 
Great Necko Pirmyn Choras iri 
Elizabetho Raudonos žvaigž-' 
dės Merginų Sekstetas. Lais-|linga susipažinti, o susipaži- 
vės” svetainėje tokio vakarė- nus_ kokius
lio dar nėra buvę. - - -

Prie to, reikia priminti drau- į 
gams, kad vakarėlyj bus už
kandžių, kuriuos parūpins Ai- šolomskas, iš Brooklyn, N. Y. 
do choristės. Užkandžiaujant, ‘ Darbintas.
aišku, reikės kaip kuomi ir lū- . ~
pas pavilginti, tad ir to bus., Cukritlinklį Streike Krito 
Viskas bus pfireAįfta pagal ČnihUlįl į A
darbininkišką sįonį. įžanga T®"ClSIaS, uUZulSla 14 
tik 25 centai ypatai.- šokiai j SAN JUAN. — Jau dvi 

savaitės tęsiasi visuotinas 
Port6 Rico salos cukraus 
darbininkų streikas del al-

prasidės 7 vai. vakaro.
Užkviečia Meninin
kų Apskritys.

So.

O.

Pa.Atlasburg, 
2nd St., 

Brooklyn, N. Y. 
Box 414, Thomas, '

37
38—F. Šaučulis, 301 E.’ 6th Street, West

514 Autumn Ave., Col- 

Dominick, 630 Johnstone Ct.,

41—Wm, Michalites, P. O. Box 387, Benld, 

Yonaitis, Box 76,' Buckner, III.
2140 Fordney Ave.,

So. Pine St., 
Zeigler, Ill.

in.
42— P. '________ __
43— M. j Lingevidienė, 

baginaw. Mich.
44— Maty Barnes, 602

45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cudoy, 
Pa.

46— D. Simutis, P O. Box 27, Blanford, Ind.
47— J. IK. Alvinas, 9517 Delmar St., De

troit. Mich.
48— Ona Žiobienč, 144 New St., Minersville,

Pift

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section, 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1617 
Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM SHAPIRO & . 
LOUIS SHAPIRO 

(ACE FOOD STORES) 
Cortelyou Rd Brooklyn, N.1617

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11013 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 155 
Harrison Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN BOGNER
155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11012 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 151 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be-consumed off the premises. 

. > MARTIN HOOPS
I 151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8341 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 13 Union St.. Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT BONGIORNQ
13 Union St.,. Brooklyn, N. Y.

NOTIČĖ is hereby given that : License 'No. 
RL-8330 lias 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 504 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings,, to be consumed 
on the premises • ■>.

JOHN PETROZZA 
TOLI, GATU TAVERN

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.504

NOTICE, ■ is hereby given (hat License No.
i ližims Klainėda 7 Šip visi ir ki- B-7849 has been issued to tile undersignedI UZ-lHlb .rvicupeucj, . Oie V1B1 II K.1 t0 Re|| beci. at retail un(ler Scctt6n 76 of
ti IrlmiQimoi QVnrhilQ ir rpilrri-. ^’c Alcoholic Beverage Control Law at 195,L1 Klausimai svaious ll leiKa utlca Ave> Borough of Brooklyn, Gounty

of Kings, to be consumed on the premises.
ANNE GELENtER

195 Utica Ave., Brooklyn, N.‘ Y.i žingsnius imti, 
kurie Jbūtų naudingi darbinin
kams? Tą viską išgirsime 

| prakalbose. Kalbės d. D. M.

Darbiu tas.

Pdėphone: Ev'ergreen 7-0072 ,

DR. I COIIN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

> Į BROOKLYN, N. Y.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

G. G ŪGIS Manager, 
turi 12 metų patirimo 
iidirbimo šių prekių, 
yra puikus pasirinkimas 
ių, valįzų, skrynių, ku- 
moteriškų pocketbook’ų 

m panašių daiktų, 
I 

uodanie ir Lietsargius 
(Umbrellas)

GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

kuris 
prie i

Čia 
portfe 
parų, 
ir kitekių šie

I’ard

529

Tel. StAgg 2-0783
Night T

Juozas Levanda
(Levdndauskas)
GRĄBORIUS

i .tjiuiuo be skirtumo.

NOTARY
el. Juniper 5-4912 PUBLIC

Patarnauju
Par'saindau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

PRAŠYKITE ,
BRET-O-COL TABLETS

BRET-ji------- -------------
yra gc 
vimui 
nuo p 
iš prie 
TABLI 
se po 1

skjite 50c.j šiuo antrašu:
THE BRE'_____________

500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

'ersiunti nas apmokėtas 
jūs aplaikysite siuntinį.

O-COL j TABLETS (pilės) 
iriausia ipagelba pasiliuosa- 
nuo šalčio nesmagumo ir 

nprasto i galvos skaudėjimo 
žasties Šalčio. BRET-O-COL 
ETS galima gauti aptieko- 
50c. už Iponką, o jei ne, sių- 

.1 šiuo antrašu:
T-O-COL LAB.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs ■graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas, j Tik dabar atidarė 
savo bfisą 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.

NAMAI
Sieninių

A Laikrodžių
Vedybinių

1st. 1392

U Daiinontai
harman Laikrodėliai

Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Lai|<e gruod
puikią dovan

į kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Į

Bet;, Graham

zio menesio duodame 
ią prie kiekvieno pir-

Brooklyn
& Manhattan Avės. |

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
185 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661

QIIIOIIIOIIIQ

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusė Bluko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370, Tel. Stagg 2-2996

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.

JUOZAS
■ KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Grabelius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
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



>

Ml

erencija, Mes ragi-

k

duota tiktai* $3. Kurie esate!

P

3

kad žinotume, kas

1

Tel. STagg 2-5043Notary Public

24

torių

Laisnuotas Graboritjs
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

Trumpos Žiliūtės

B

pajieško partnerio j sa-

Telephone, EVergreen 8*9770
i ' laukan. Vienas’ senelis ja Van^ens- .<>; .i h i

astaro

T1-

*
Savininkas

ALUS -r

praleist.

S
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

III APSKRIČIO VALDY
BOS NARIAMS!

n
P

kad
ir

BROOKLYN, N. Y. 
l.Į • '• • f -j;,' * .
> Tel.: Evergreen 7-8991

restaurantą ir barą. To- 
restaurantas laikosi jau 
metų, dabar laikant alų,

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Bet Ward Line Cd. 
apie žmonių gyvastis, siekda-; 
ma pelnų, pasiuntė tą laivą į 
jūras.

atminkite, 
įdėsime, tiek

byla ir darbininkų 
be, kalbės Moore.
ario: Bendras Fron-

Pasekmės Saaro

Sekamos paskaitos

914 BROADWAY ’
♦ Prašom užeit? arba 'teleloliuokite

finansinis prisidėjimas 
Kreipkitės šiuo antrašu: 
Avė., kampas Stagg St.,

(28-30)

• ■» ■ 1 5 i kp. susirinkimas įvyks 
r4! U. vasario, “Laisvės” 

i • <vaL * vakaro/ > Visi.' nariai 
dalyvaut, nes turim daug

, ■ T,-.*.-.-.-' (28-29)

Tarptautinis D a r b i n i nkų 
' apsigynimas rengia penkių

A. Bimba, “Laisvės”

stų Partijos šešta;
Williamsburge, kas!

ga taip pat ir suau
gu pagelbos. Reikia, 
gelbėtų jaunuoliams 
iš apielinkių, kaip 

Pat-'

Šį sekmadienį, 3-čią d. va
sario, bus laikoma LDS III Ap
skričio valdybos posėdis New- 
arke, 180 New York Avė., Lie
tuvių svetainėje.

Draugai, būkite 2-rą vai. p. 
pietų tenai, kad iki parengi
mui galėtume posėdį užbaigti.

Sekr., P. BARANAUSKAS.

svės” raštinę.
• . -J J ; . y (26-28)

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

p . -■ raštinėje, 8
ir

joje! ■ • Pagelbėkite jiems su 
ąnsportacija ir kitaip.

, -LDŠ Jaunuoliu Komitetas.

1____________________ - tąi | gl
nepaisė malonėkite sekančiame f TDA i 

" " ’ .... . . ‘ -. 1 / ; ’ 1 r . 1 :.i - i Į. •_ < ■
jaųpųpĮių kuopų hąnams daly
vauti šioje svarbioje konferen- 
ci.
tr

REIKALAVIMAI
Reikalingas Partnerys

MOTERIS pajieško partnerio j ga
liūną, arba parduos už pigią kai-,; 

hą, dėl tolimesnių informacijų kreip- 
k tės į “La}

kos Darb. Klasės, kalbės 
drg.
redaktorius.

d., va^

svetainėje.
reikalinga
tat ir 17 kuopa turės juos iš
rinkti. .

Draugai, draugės ir simpati-

Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
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 SU Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

f^fpęspn S^t, «Įe.i pasftįii- 

ui* vėltdi*rarida,'‘drbh’ap- 
t s 1 k r a u s tymo: kaštus, 
šiųę , antrašui -1354 ; Wįl- 
-e., Brooklyn, N. Y*.

■ ’ 1 > (25-3L)
---- f.------ -  y ......... T"T^-----------------f-

IŠRANDAVOJIMAI 
pasiRandavoja

PaSIĖANI'AVOJA} 5'kambariai, visi 
- šviesūs; :<iauijai . išdękoruoti,» . puse 
blpljo, nV0 . ' ■ .
kys lietuyys ęandauninkas, tai bus vi- 
sa$A meriėš ’*f < -i“Kk 1 —
mokėsim f a 
Kyeipkitės >

Užlaikau 
jf vietoje 
per daugelj 
biznis dar labiau pakilo, vienas nega
li .1 apsidirbpi, todėl reikalingas part
nerys. Norėčiau gauti patyrusį prie 
te biznio, 
prieinamas. 
191 Morgan 
Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. , 

APLA M T ‘ ■ •
rmatlienį

alonėkite 
svarbių reikalų apsvarstyt.

laivas nebuvo įšlaipiėjimp knygutes,/
‘ prirengtas jūromis plaukioti. : ^ktj: jr ^dovanų blankas^

VISI Į “VAGIU” BALIŲ ŠĮ VAKARĄ!

RYTOJE BUS NEWARKE “TAMYLA”!

ir

LDS

TAMYLA

LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Sekmadienį, 3 d. Vasario (February), 1935

c

ĮŽANGA 75c IR 50 CENTŲ; 
VIEN TIK ŠOKIAMS 35 C.

jų paimti į ligoninę, o kiti tik 
taip mažiau sutrenkti.

KABULU MERGELĖ 
Penkių Aktų Melodrama,

VAIDINS AIDO CHORO
DRAMOS GRUPĖ
IŠ BROOKLYNO

180 New York Ave. 
Newark, N. J.

Lošimas Prasidės Lygiai 
Valandą Po Pietų

j. Juška, žymus artistas 
šiame veikale’ jis ’ vaidins visur 

buvusio rolę

valandą po piet.
Po lošimui bus šokiai.
Įžanga 75 centai, 50 c. 

vien tik šokiams 35 centai.
Kviečia LDS III Aps

kričio Valdyba.

Šeštas Puslapis šeštadienis, Vasar. 2, 1935

NEW YORKO IR APIE1.INKES ŽINIOS
Vietinė LDS Jaunimo 200 Be to, mūsų jaunimas neuž- 

kuopa rengia nepaprastą pa-(miršta ir 
rengimą šį vakarą. Tas pa-jdą, 
rengimas bus “vagių” balius. 
Ar jūs žinote, kas yra “vagių” 
balius? Visi žinome, žinome, 
kokių gražių žaislų, juokų ir 
kad linksmai laiką praleidžia
me;

Atminkito, kad jau labai se
nai buvo tokis “vagių” balius. 
Mūsų jaunimas tikisi plačiau- 
sio^ ^aramos’ nuo darbininkių 
ko judėjimo draugų šiame pa
rengime. Jau senai jaunimas 
j’ra rengęs “biznišką” pramo
gą. Dabar, kada reikalinga 
jaunimui. finansų įvairiems jų
kuopos reikalams, tai ir ren- kuopą ir “Young Worker}.” 
gia, kad šiek tiek uždirbti. 1 Kuopos Komisija.

■ Rytoj, sekmadienį, 3-čią 
dieną vasario (February), 5-tą 
valandą po piet, Lietuvių sve
tainėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J., bus lošiama la
bai graži 5-kių veiksmų melo
drama “Tamyla.” Loš pagar
sėję Aido Choro Dramos Gru
pės aktoriai iš Brooklyno.

Melodramoj “Tamyloj” yra 
dainų, kurios labai gražiai 
skamba. Taipgi yra labai 
d£ug meilės, gailesčio, ašarų, 
rūstumo, niekinimo ir sukty
bių. žiūrėtojai gi lošiant “Ta- 
mylą” sykiais verks, sykiais— 
juoksis ir sykiais sėdės tykiai, 
kaip užhipnotizuoti, todėl, kad 
veikalas labai įvairus ir inte
resingas.

Taigi, rytoj visi ir visos Ne
wark© ir apielinkės lietuviai 
ir lietuvės nepamirškite ateiti 
pažiūrėt “Tamylos.” Mes ren
gėjai ir lošėjai užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti mūsų 
parengimu. Taipgi nepavė
luokite ateiti, nes “Tamylos” 
režisierius sako-, kad jie pra
dės lošt “Tamylą” lygiai 5-tą

“Mohawk“ Nuskendimo T.D.A. Bus Didelis Bazaras 
Kaltė

Du jūreiviai; nariai Marine
:• darbininkišką $pau- i Workers Industrial unijos, ku-l.^_eniJ bazarą. Bazaras, prasi- 

New Yorke išeina darbi-; rie išsigelbėjo nuo “Mahawk”,;4®s d., vasario h baigsis 24
ninku jaunimo laikraštis. Jis kuris pereitą savaitę nusken- 
vadinasi* “Young į Worker/’ 1 do ir nusinešė 45 gyvastis, sa-. 
Nuo vasario Įnėnesio, jisai įra-j ko, kad tas laivas buvo visai, 
dės eiti kaipo savaitinis. 'Tam ’ 
tikslui reikaĮinga šįarti dhą’bi-1 
ninku laikraščiui ir (finansinės

_Įd. Lietuviai ,darbininl^al!; dar 
mažai nuveikėmte. Draugės ir 
draugai, subruskime daugiau 

neaprūpintas saugumu. Jūrei- j veikti, nes kol kas , nuo TDĄ j 
viai pasakojo, kad nebuvo' H kuopos yra surinkta ir pri-Į 
prietaisų, tinkamai gaisrą gę- 

paramos, todėl pusė pelno eis' sinti ir abelnai 
Į tam laikraščiui. : « . ^>-4- j

i i / ' :

Šis jaunimo žingsnis, remti 
savo .spauda,| yrą girtiitas. j ir 
remtinas. Todėl, draugai ir 
draugės, dalyvaukite šeštadie
nio-vakare “Laisvės” svetainė
je! Įžanga į šį balių tiktai 25 
centai, o paremsite jaunimo

; Į7 .kuopoj stįsjrinkinie/jas grą
žinti. TDA 17 kuopos susirin^- 
kimas įvyks 13 d. vasario, 

vakare, “Laisvės” 
Bazare bus labai 
daug darbininkų,

New Jersey Bus Liet D. S 
Jaunuolių Konferencija

Šį sekmadienį, 3 dieną vasa- 
o, Lietuvių svetainėje, 180 
ew York Avenue, Newark, 
. J., kaip 1 valanda po pietų, 

prasidės labai svarbi LDS jau
nimo kon

ame visas LDS jaunuolių kuo- 
as New Jersey valstijoje da

lyvauti, ries labai svarbūs rei- 
alai bus cioriai svarstomi.} : hz -
Reikalir 

gūsių drav:; 
_;ad jie pa 
suvažiuoti 
tai Cliffsįde, Elizabeth, 
erson ir. Linden. 5TodeI, suau- 

usieji draugai ir draugės, 
iek galint, pagelbėkite LDS

r j i
h
N
P

Lietuvių Radio Pusvalandis
Šiandien, kaip ir kiekvieną 

šeštadienį, bus perduodama 
oro bangomis iš WMBG radio 
stoties lietuviška programa, 
vadovaujant J. Ginkui.

Todėl, kurie turit namuose 
radio, atsisukite 10:30 vali ry
to ir girdėsite lietuvišką pro
gramą.

Klausantis Radio.

Dabar eina neva tardymas T.30 yąl 
kompanijos ir tūlų laivo virši
ninkų. Bet jau. žinoma, kaip' 
toki valdžios tardymai baigia-- 
si. Pilnai teisinga žmonių pa
tarlė: “Varnas varnui nekerta 
į akį,” tai taip yra ir čia. Juk kai, nežiūrėkime per pirštus^ į 
valdininkai ir patys yra viso
kių biznių vedėjai ir jie žino, 
kad ir pas juos neviskas yra 
žmonių gyvasties apsaugoji
mui.

I
Sako, kad Bažnyčioj Apvogė 

Panelė K. McGilton, 22 me
tų- amžiaus, šukelė skandalą 
‘■Šv.”' Agnes bažnyčioje, - E. 
43rd -St., kad još' krepšys ‘ sti 
pinigais dingo. Pribuvęs polici
ninkas surado jį po J. F. Smith 

. " drabužiais. Smith šakd, kad jis 
pašazirmj ( vįsaį nevogė tą krepšį, bet kad

Susikūlė Du Traukiniai
B. -and O; traukinusį ' Įirie 

Harrison,'stotyje smarkiai su-1 
davė į elektrikinį ] 
traukinį. To seknieje vienas gaj taip kaip tai jam jis 
vagonas labai sudaužytas. Yia p^sjg-tūd<>j Sulaikytas -jįjį 
sužeista 20 žmonių, keturi js į.500 kaucijos "

Tūkstančiai buržujų ir jų 
apgautų žmonių siuntė iš New 
Yorko Rooseveltui telegramas 
pasveikinant jį su gimimo die
na. Priešakyje stovėjo jo mo- 

i tina, kuri neoficialiai kapita
listų spaudoje ragino kitus tą 
daryti.

taip labai svarbų darbą. Kiek
vienas prisidėkime prie baza- 
ro, kuom kas galime. Komite- 

j_ tas priima kiekvieną dalyką, p 
turintį bent kokią vertę. Lie
tuviai darbininkai, jeigu ne
nori toliau dalykus pristatyti, 
tai galite atnešti į “Laisvės” 
raštinę, 46 Ten Eyck St., Broo- 
klyne. Aukas palikite A. Mu- 
reikos vardu, ant dovanos už
rašykite savo vardą, pavardę 
ir antrašą, 
aukavo.

Draugai, 
kiek darbo 
naudos turėsime. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas turi 
šimtus visokių bylų už darbi
ninkų reikalus. Vien Scottsbo
ro jaunuolių byla labai daug 
pinigų reikalauja. Paskui visi 
žinome, kaip išnaudotdjai ir 
jų valdžia pasiutusiai fcuola 
streikuojančius d a rbiiiinkus; 
grucla streikų vkdtiš į kalėji- 
riius. Tik vien/ pypkių gamini
mo streike yra areštuota Virš 
60 darbininkų, Ohrbačhs krau
tuvės darbininkų yra areštuos 
th apie 130 ir/pariašiai.' ‘ .

Bazare bus^ labai gera kon
certinė programa, šokiai ir te- 
atraliai vaidinimai, kad tik jis 
būtų įnteresingesnis ir gyves
nis.

Kitų tautų darbininkai jau 
nemažai sukėlė bazarui įvai
rių aukų, padarykime tą ir 
mes, lietuviai darbininkai. Vi
si rūpinkimės, kad bazaras 
būtų sėkmingas.

Komisijos Narys,
A. Mureika.

Korn. Part Šeštoj Sekcijoj 
bms Labai Svarbios Lekcijos

Komuni
Sekcija,
sėkmadier.is turės labai svar-

1 bias paskaitas ir prelekcijas. 
Jer visą vasario mėnesį, kas 
sekmadienis bus prelekcijos 
Italų Darbininkų Svetainėje, 
125 Boerum St. Pradžia 3 vai. 

o pietų.
įyyks:

d. vasario temoje: Scotts
boro 
vieny

d. vas
tas iir
balsa'vimų, kalbės drg. G. 
Siskirid, distrikto a apšvie- 
tos vedėjas.’

d. vasario temoje: Revoliu-

ario, apįe( bedarbių 
Jus, . kalbės drg;. I

Airiterjs}, gęnpplįs sekre-| 
torius igedąrbįų Tarybų. , ! 

,Tąigi', lįątpte^ kad Ųus ląbąi 
svarbios pąrno.kos. Visi ir vi
sos ateikite j §ią£ pamokau.
—.- '■ ii - ' i  : «

Pranešimas
gIera proga

ŠOKIAMS GRIEŠ 
Ch. K warren ir Jo Orkestrą

'LOŠIME DALYVAUJA:' ;
žyniesnes roles vaidina:! M. Bui- 

vydaite—Tamylos rolėje; F. Jakštys 
—-jos mylimo; Motinos—V. Bubliutė; 
tėvo—J. Nalivaika; Tamylos pirkiko 
—-J. Juška; kabulų kunigo — J. 
Judžentas. Visur buvusio rolę—J. 
Juška. Mažesnėse rolėse: A. Zablac- 
kienė M. Sinkevičiūte, A. Marcinke
vičius, merginų ensemblis ir kiti ai- 
d iečiai.

Prašome publikos nesivėluoti, nes 
veikalas nėra trumpas; mes norime 
pradėti vaidinimą laiku, kad pabai
gus Tamylą, galėtum draugiškai pa- 

“ kliokti.
•Veikalas “Tamyla” yra paimtas iš 

kabulų ir arabų gyvenimo—Alegori
joj, kuriuos valdo Francijos valdžia. 
Tamyla dar tik antru kartu statoma • 
lietuvių scenom Tamyla pasakoja 
savo motinai kaip ji myli Aklj, ku
ris tarnavęs francūzų kariuomenėj. 
Tačiaus motina atsako jai, kad tėvas 
ją parduoda senam kabului, prieš ką 
ji negali priešintis, nes vyras yra 
šeimynos ęalya. Taigi Tamyla vaiz-< 
duoja—meilę, moterų teisės ir kabu-' 
|ų gentės keistus įpročius. Tamylos 
Valdytoms yra pasiūta specialus dra- . 
panos, kai^ vyrams taip ir mergi
noms; vaidinime dalyvauja 20 ypatų. 
Ta/nyloje girdėsite dainas ir giesmes.

Teisėjas Sebattino išteisino 
24 asmenis, kurie buvo kalti
nami už nenuvalymą sniego ir 

.ledo nuo šaligatvio ties jų na- 
Imais. Jis pareiškė, kad už tai 
kaltas LaGuardia, kuris riesu- 

, teikia užtektinai darbininkų 
-----  miestą išvalyti nuo sniego.

Name 115 S. 8th St., Brook- 
lynė, kilo didelis gaisras. 26 
šeirhVnų' turėjo greitai išsineš
dinti ______ ______ _____
būtų sudegęs, bet ugniagesiai 
dar spėjo jį’ išnešti. '

Nupigins Vandens Kainas
Smulkių savininkų kova 

prieš augštas kainas ant van
dens dalinai laimėta, Maurice 
J. Davidson, vyriausias van
dens komisionierius, paskelbė, 
kad vandens kainos bus nupi
gintos daug maž iki 30 nuoš. 
tiems, kas daugiau išnaudoja, 
ir kiek-v mažesnis nuošimtis, 
tiems,; kas daugiau išnaudoja,

_______________ L-t ~ 1 —4---------44 į---.

Rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3-čias Apskritys 

1 * ( • ' 4 • • / r

1 ' Kleistas; tik dviemis , 
mis savaitėmis smarkiai pakito. 
Taigi darbininkų gyvenimas 
vis darosi sunkesnis, ries al-

! r - ■ . • 1 ' l ( U . <gos stovi ant vietos.

Ivan Poderžai, jugoslavas, 
buvęs armijos kapitonas, at-l 
gabentas atgal į Ameriką. Jį 
kaltina daugpatystėje. Viena 
jo pati po apsivedimo, Ameri
koje, kažin kur dingo.

, Ch. P. Ritenberg, ;53 metų 
amžiaus, iš White; Plains, su
laikytas po $500 kaucijos. Jį 
kaltina, kad būk jis įėjo į te
lefonų budelę, kuri neveiĮcėj 
ir įdėjo 5 centus; paskui būk- 
išsukęs atgal penkiš nikelius, 
žrnogua teisinant, kąjd, ..jokios 
potos nebuvo,; kad tas telefo- 
|nas yra sugedęs.

, .ŲrOjbiųras spėja, kad New 
yprke bus > įabąij šaltus ąek-ą- 
ipos- ,<Įięnos. J£ąrtais; nuspėja, 
bet tankiai -New Yorko pro 
specialistai- įšspėja visai skir
tingą, orą.( f .

LIETUVIŠKAS KABARETAS
* STANLEY MISIŪNAS 

, / Savininkas ‘
Pirmas Lietuvis Palaikąritis Puikų Kabaretą ’ ’

VYNAI ~ bĘęiTlNĖs’ .

Kabaretas gražiai, įtaisytas, visuomet linksma^ nuo
taika, malonu smagiai laiką

GEĮRI VALGIAI.IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

ORANGE CABARET

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA ’

Visokių Rūšių šviežūs Valgiai* Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku
Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

BROOKLYNO LIETUV1A
.... ............... ------- -------

I GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHNWALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais '“susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
,1114-FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

į DR. JOHN C. PETERS
j (PETRAUSKAS)
t J H H i65i80 g^aNd AVENUE 

MASPETH, N. Y.
■ :__ !__

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius
’ . ir. Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ '»
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
j ' 9—12 ryte ■ R’ Ų*

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

------------------------- -■----------- i

Brooklyn, N.

MfUIMMMMMIVMUIMM M MMNĮMMMMMMMM

MATHEW P. BALLAS
; (BIELIAUSKAS),

E
Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi

mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

KOJŲ LIGOS

J. GARŠVA
.. i / !.

Graborius (Undertaker)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamy kainą

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

(Arfi Mąrcy Avęnue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau-» 
Jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokj negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjime 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimau 
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

LAIDOTUVIŲ Į DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karjetas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

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.




